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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Ata ATUN Sayfa 4’te

TÜRK�YE-AB �L��K�LER�
NE OLMALI? 

Sayfa 3’te

20. OLA�AN GENEL
KURULUN ARDINDAN

Halit HAB�PO�LU

Türkiye Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Yunanistan Ba�bakan�
Aleksis Tsipras’la yapt��� görü�mede, “iade edilmeyen 

darbeci askerler” meselesinin Türkiye ile Yunanistan aras�nda bir sorun
te�kil etti�ini, bu konuda gerekli ad�mlar�n at�lmas� gerekti�ini söyledi HED�YEM Kur'an Olsun Projesi kapsam�nda,

Balkanlar'daki 8 ülkede ya�ayan
Müslümanlara hediye edilecek Kur'an-�
Kerim'in 50 bin Bo�nakça mealinin da��t�-
m�na Bosna Hersek'te ba�land�. Türk
Diyanet Vakf�'n�n Diyanet ��leri Ba�kanl���
ile "�lahi mesaj�n yeryüzünde ula�mad���
kimse kalmas�n" slogan�yla ba�latt��� proje
kapsam�nda bas�lan ilk Bo�nakça meallerin
da��t�m�, ba�kent Saraybosna'daki tarihi
Hünkar Camisi'nde yap�ld�.

Türkiye’den Balkanlar'a
50 bin Kur'an-ı Kerim

SIRBİSTAN'da Boşnak nüfusun yoğun ola-
rak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük
şehri Yeni Pazar'da "Sancak Boşnak Milli
Bayrağı Günü" bir dizi etkinlikle kutlandı.
Boşnak Milli Konseyi (BNV) binasının
önünde düzenlenen törende, Boşnak dire-
nişinin sembolü haline gelen "Ja Sin Sam
Tvoj" (Ben Senin Oğlunum) marşının
okundu. Konsey önündeki programa, BNV
Başkanı Sulejman Ugljanin ve Makedonya

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel
Başkanı Beycan İlyas'ın yanı sıra Türkiye,
Karadağ ve Kosova'dan davetliler ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın
(AGİT) temsilcileri katıldı. "Sancak Boşnak
Milli Bayrağı Günü", Novi Pazar'ın yanı
sıra Sjenica, Tutin ve Prijepolje gibi Sancak
şehirlerinde de kutlanırken, yerel kurum-
larda ülke bayraklarının yanına Boşnak
milli bayrağı da çekildi.

8’de

SIRB�STAN'�n ba�kenti Belgrad'da, Fa�izme Kar��
Zafer Günü kutlamalar� kapsam�nda askeri tat-
bikat düzenlendi. S�rbistan ordusunun yeni
silahlar�n� tan�tt��� 'Çelik' isimli askeri tatbikata,
Cumhurba�kan� Tomislav Nikolic ve Ba�bakan
Aleksandar Vucic de kat�ld�. Nikolic, tatbikat�n,
S�rbistan'a zarar vermeyi dü�ünenlerin fikirlerini
de�i�tirmelerine neden olaca��n� söyledi.
Tatbikattaki izlenimlerinden son derece mem-
nun oldu�unu dile getiren Nikolic, "Böyle çok
amaçl� bir tatbikat� ancak ciddi ordular düzenle-
yebilir. Ordumuz her zaman oldu�u gibi bugün
de haz�r durumdad�r" diye konu�tu.

Sırplar’dan Fa�izme Kar�ı
Zafer Günü tatbikatı

5’te

BOSNA HERSEK'in ba�kenti Saraybosna'da,
"Balkanlar'da �rfan Ocaklar�: Bosna'da
Nak�ibendilik Sempozyumu" düzenlendi. Bo�nak
Enstitüsü’ndeki sempozyuma, ülke genelinden
Nak�ibendilik tarikat�n�n önde gelen isimleri, ila-
hiyatç�lar ve di�er davetliler kat�ld�. Anadolu'daki
irfan gelene�i izlerinin Saraybosna'da da kendini
gösterdi�ine i�aret eden Akdeniz Kültür ve
�leti�im Kulübü (AK�K) Ba�kan� Abdullah Aykut,
"Bu gelene�in, hem Türkiye'deki hem de
Saraybosna merkez olmak üzere Bosna
Hersek'teki birlikteli�ini sa�lamaya çal���yoruz"
ifadelerini kulland�.

SARAYBOSNA'DA 
Nak�ibendilik sempozyumu

5’te

Erdo�an, Çin’de Tsipras’tan
FETÖ’CÜ HA�NLER� �STED�

ERDO�AN ve Tsipras,
görü�mede özellikle ikili
ili�kiler ve üst düzey
ziyaretlerin art�r�lmas�
konusunu konu�tu. Bu
çerçevede, Yunanistan
ile yap�lan ��birli�i
Konseyi’nin bir sonraki
toplant�s�n�n sonbahar-
da Selanik’te gerçekle�-
tirilmesinde mutab�k
kal�nd�. �ki ülke aras�n-
daki ili�kilerde pozitif
gündem olu�turulmas�
için ortak çaba sarf edil-
mesi de vurguland�.
Görü�mede, Yunanistan
ile “iade edilmeyen dar-
beci askerler” meselesi-
nin Türkiye ile bir sorun
te�kil etti�i belirtilerek,
darbeye kar��m�� bu

ki�ilerin, Yunanistan’da
durmas�n�n do�ru olma-
d���, bu konuda gerekli
ad�mlar�n at�lmas� husu-
sunun alt� çizildi. Ege’de
gerginliklerin azalt�lma-
s�, muhtemel sorunlar�n
diyalog yoluyla çözümü
vurguland�. Özellikle,
askeri taraflar aras�nda
i� birli�i yoluyla çözül-
mesi konusunda Türk ve
Yunan taraf� kar��l�kl�
görü�lerini ifade etti.
Görü�mede, Tsipras, 16
Nisan’daki referandum-
dan dolay�
Cumhurba�kan�
Erdo�an’� tebrik etti ve
Türkiye’ye, AB sürecin-
de destek verdiklerini
söyledi. 3’te

5’te

KOSOVA’da siyasi kriz kapı-
yı çaldı. Muhalefetteki Kosova
için Girişim (Nisma),
Kosova'nın Geleceği İçin
İttifak (AAK) ve Kendin Karar
Al Hareketi (Vetevendosje)
partilerinin önerisiyle yapılan
oylamada 115 milletvekilin-
den 78'i hükümete güvensiz-
lik oyu verdi. Kosova

Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, gelişmeler üzerine koa-
lisyon hükümetinin, parla-
mentoda yapılan güvensizlik
oylamasında iktidar ortağı
Kosova Demokratik
Partisi'nin (PDK) desteğiyle
düşmesinin ardından meclisi
fesheden kararnameyi 
imzaladı. 4’te

SANCAKLI BO�NAKLARIN 
"BAYRAK GÜNÜ" CO�KUSU

Kosova’da siyasi kriz
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Faaliyet gösterdiği tüm alanlar-
da kaliteli hizmet sunmanın
yanı sıra vatandaşın hayatını

kolaylaştıracak iş ve işlemlere
imza atmaya büyük önem veren
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT A.Ş.), Hızlı Geçiş
Sistemi (HGS) hizmetlerinde de
aynı anlayışla çalışmalar yürütü-
yor. Bu çerçevede hayata geçirilen
HGS Mobil Bakiye Yükleme uygu-
laması, kullanıcılara büyük kolay-
lıklar sağlıyor.
PTT A.Ş.’ye ait online HGS yükle-

me platformları web ortamında
hgs.epttavm.com, cep telefonu
uygulamalarında ise
ptt.gov.tr/hgs/epttavm linkinden
ulaşılabilen Android ve iOS işletim
sistemleriyle uyumlu HGS uygula-
malarıdır. Bu linklere web’den tık-
landığında PTT A.Ş.’nin online
HGS yükleme sayfasına, Android
telefonlardan tıklandığında Google
Playstore uygulamasına, iOS tele-
fonlardan tıklandığında ise
AppStore uygulamasına erişilmek-
tedir. Bu uygulamalar güvenle kul-
lanılabilmekte ve HGS bakiyeleri
yüklenebilmektedir. PTT A,Ş yetki-
lileri söz konusu linklerin sundu-
ğu uygulamalar dışında “PTT
HGS” ifadeleri geçen uygulamala-
ra itibar edilmemesi gerektiğini
duyurdu.

Hayat� kolayla�t�racak çal��malara imza atan PTT A.�. �imdide H�zl�
Geçi� Sistemi hizmetinde kullan�c�lara büyük kolayl�k sa�l�yor

HGS mobil uygulamas�
hayat� kolayla�t�r�yor

HGS Mobil Bakiye Yükleme uygulaması ile
vatandaşlar, plaka numarası, TC Kimlik
Numarası, vergi numarası veya HGS etiket num-
arasını kullanarak tüm HGS ürünlerinin bakiye-
sini görüntüleyebilmekte, kredi kartı ile kolay ve
hızlı bir şekilde yükleme yapılabiliniyor.

Uygulamanın sağladığı diğer kolaylıklar şöyle;:

- Aracın HGS etiketinde ne kadar bakiye oldu-
ğu görüntülenebilir. 

- Aracın HGS etiketi için minimum bakiye
limiti belirlenerek uygulamanın kullanıcıyı uyar-
ması sağlanabilir, böylece cezalı HGS geçişleri
önlenebilir. 

- Sık kullanılan araçların HGS etiketleri uygu-
lamaya kaydedilebilir, böylece sadece birkaç
dokunuşta HGS bakiye yüklemesi gerçekleştiri-
lebilir. 

- HGS bakiye faturaları e-posta ile alınabilir.
- Geçmiş yüklemeler görüntülenebilir, tarihe

göre sıralanabilir. 

KOLAY VE HIZLI
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ABTTF Ola�an
Genel
Kurulumuzda son

iki y�lda gerçekle�tirdi�i-
miz icraatlar� sunduk, top-
lumumuzu temsilen genel
kurula kat�lan delegeleri-
mize hesap vermi� olduk.
Genel kurulda yapt���m�z
seçimlerde ABTTF Ba�kan� ve
ABTTF Ba�kan Yard�mc�lar�n�
belirledik. Ben ve be� arkada-
��m delegelerimizin oylar�yla
seçilerek güven tazeledik, be�
yeni genç arkada��m�z ise ilk
kez ABTTF yönetimine seçildi-
ler.  ABTTF 20. Ola�an Genel
Kurulu geçmi�teki genel kurul-
lardan farkl�yd�. Bu kez do�ru-
dan delegelerimizin oylar�yla
ABTTF Ba�kan� seçilmi�
oldum. Ba�ka bir de�i�iklik ise
ABTTF Ba�kan� ve ABTTF
Ba�kanl�k Kurulu’na seçilen
ba�kan yard�mc�lar�m�z�n görev
süresinin dört y�la ç�kmas� oldu.
Genel kuruldan sonra gerçekle�-
tirdi�imiz ilk Ba�kanl�k Kurulu
toplant�s�nda ise ba�kan yard�m-
c�lar�m�z�n görev alanlar�n�
belirledik. Federasyonumuzun
uluslararas� bir sivil toplum
kurulu�u olarak a��rl�kl� olarak
lobi çal��malar� yapmas�na ila-
veten bu dönemde toplumumu-
zun ihtiyaçlar�n� kar��lamak için
içerideki çal��malar a��rl�kl�
olacak �ekilde görev alanlar�
olu�turduk. Tüm ba�kan yar-
d�mc�lar�m�z üye derneklerimiz
ile diyalogu sürdürecek olmakla
birlikte Yunanistan d���nda
ya�ayan Bat� Trakya Türk top-
lumunun anadilinin korunmas�
ve geli�tirilmesi dahil e�itim
faaliyetleri gerçekle�tirilmesi,
Bat� Trakya Türk toplumunun
Türk kültür ve geleneklerini
muhafaza ederek gelecek nesil-
lere aktarmas� amac�yla sosyal
ve kültürel faaliyetler düzenlen-
mesi, genç neslimizin ihtiyaçla-
r�n� anlamak ve onlar� Bat�
Trakya Türk bilinciyle yeti�tir-
mek üzere gençlik faaliyetleri
gerçekle�tirilmesi, sporun bir-
le�tirici özelli�inden yola ç�ka-
rak sportif faaliyetler gerçekle�-
tirilmesi olmak üzere yeni
görev alanlar� belirledik.
Taban�m�za yönelik aktif ve
geni� kapsaml� çal��malar� ger-
çekle�tirmeyi pland���m�z görev
da��l�m� ile derneklerimizle
i�birli�i içerisinde olaca��z,
onlarla birlikte faaliyetler ger-
çekle�tirip derneklerimizin
bulundu�u bölgelerde gerçek-
le�tirilen çal��malara dahil
olmas�n�n yolunu açmaya çal�-
�aca��z. Bunu yaparken eskiden
oldu�u gibi Federasyonumuz
uluslararas� alandaki çal��mala-
r�na ayn� azim ve h�zla devam
edecek. 20. Dönemimizin toplu-
mumuza hay�rl� olmas�n�
temenni ederim.

PR�ZREN Z�YARET�

Kosova Genç Birlik
Derne�i’nin daveti üzerine ad�n�
sürekli duydu�um ve görmeyi
merak etti�im Balkanlar�n incisi
Prizren’i FUEN Ba�kan
Yard�mc�s� olarak ziyaret ettim.
Da� yamac�na kurulmu� küçük
bir �ehir ve Osmanl�
�mparatorlu�u’ndan miras
mimari yap�s� ile Prizren bana
biraz da �skeçe’mizi and�rd�.
Prizren’de Kosova Türkleri’nin
en eski iki derne�inden biri olan
Do�ru Yol Türk Kültür ve
Sanat Derne�i saz ve ses sanat-
ç�lar�n�n sahne ald��� 23 Nisan
Kosova Türkleri Milli Bayram�
aç�l�� konserine kat�ld�m.
Kosova Kamu Yönetimi Bakan�
Kosova Türklerinden Mahir
Ya�c�lar’� makam�nda ziyaret
ettim, Kosova Meclisi’ndeki
Türk milletvekilleri olan Fikrim
Damka ve Müferra �inik ile
görü�meler gerçekle�tirdim.
Burada Kosova ziyaretimde ev
sahipli�i yapan Kosova Genç
Birli�i Derne�i Ba�kan� Cengiz
Kovaç’a ve tüm Kosova
Türklerine misafirperverlikleri
dolay�s� ile te�ekkür etmek iste-
rim. Prizren’de Osmanl�’dan
miras Prizren Kalesi’ni, tarihi

Ta� Köprü’yü ve Sinan Pa�a
Camii’yi gezdim. Türk ��birli�i
ve Koordinasyon Ajans�
Ba�kanl���(T�KA)’n�n deste�i
ile restore edilen Sinan Pa�a
Camii’yi gezerken akl�ma
Dimetoka’daki Beyaz�t Camii
geldi. Ne yaz�k ki Kosova’da
Osmanl� miras� büyük bir özen-
le korunarak restore edilirken
Yunanistan’da bunu söylemek
mümkün de�il. 
Kosova ziyaretim s�ras�nda
Kosova’daki Türk nüfusunun
25 bin oldu�unu ö�rendim.
Say�lar� bizden çok az, ama
ülkedeki ço�unluk olmayan top-
luluklara sa�lanan kontenjan
sayesinde do�rudan kendilerinin
seçtikleri iki milletvekilleri var,
hatta Kosova Hükümeti’nde
bakanlar� var. Kendi okullar�
yok ama yo�un olarak ya�ad�k-
lar� bölgelerdeki devlet okulla-
r�nda Türkçe müfredat ve
Türkçe ders kitaplar� ile Türkçe
e�itim imkan�na sahipler. Hatta
yüksekö�renimde sahip olduk-
lar� dört Türkçe bölüm sayesin-
de Kosova’da kendi ö�retmen-
lerini yeti�tirebiliyorlar.
Vak�flar�n� kendileri yönetmek-
le birlikte vak�flardan elde ettik-
leri gelirleri kendileri yönetiyor-
lar, kendi müftülerini kendileri
belirliyorlar. Daha da ötesinde
nüfus cüzdanlar�nda
Arnavutça’n�n yan� s�ra Türkçe
de yer al�yor. Bu bahsetti�imiz
ülke bir Balkan ülkesi. Üstelik
AB üyesi de de�il, henüz 9 y�l
önce kurulan bir ülkeden bahse-
diyoruz. Co�rafyas�yla, insan�y-
la ayn� Bat� Trakya. Ama gelin
görün ki ülkede ya�ayan insan-
lar yak�n geçmi�teki sava�
deneyimine kar��n birbirlerinin
haklar�na sayg� duyarak ho�gö-
rü içerisinde ya��yorlar. 

TOPLULUKLAR 
TER�M�

Kosova ziyaretim s�ras�nda
di�er dikkatimi çeken de ülkede
az�nl�klar terimi yerine toplu-
luklar teriminin kullan�l�yor
olmas� oldu. Topluluk terimi ile
Kosova’da ya�ayan tüm toplu-
luklar�n ülkenin kurucu parças�
oldu�unun alt� çiziliyor, böyle-
ce hiçbir grubun kendisini di�e-
rinden üstün ya da d��lanm��
hissetmemesi isteniyor. Kosova
Ba��ms�zl�k Bildirgesi imzala-
n�rken farkl� etnik gruplar�n
temsilcileri de bildirgeye imza
atarak ba��ms�z Kosova’y� bir-
likte kurmu�lar. Bu noktada
Kosova Türklerinin ülkenin
ba��ms�zl���na giden yolda en
ba��ndan ileri görü�lü bir viz-
yon ile hareket etti�ini söyle-
mek gerek. 
Kosova Türkleri ile Bat� Trakya
Türkleri Balkanlar’daki iki Türk
toplumu. Bugünkü �artlarda
Bat� Trakya Türkleri, ülkesi
Yunanistan’da “di�eri” olarak
ötekile�tirilmi� durumda.
E�itim ve din alan�nda özerk
yap�ya sahip olsa da çe�itli
uygulamalarla bu özerkli�in içi
oyuldu. Yönetimde gerçek
anlamda söz sahibi olan Kosova
Türkleri kar��s�nda Bat� Trakya
Türkleri için ayn�s�n� söyleye-
meyiz, ne yaz�k ki ülkemizin
makamlar� ile toplum temsilci-
lerimiz aras�nda diyalog yok.
Her�eyden öte biz ülkemiz için
Türk de�il Müslüman�z, ya da
Müslüman az�nl�k içerisindeki
Türk unsuruz! �nkâra ve iki
yüzlü bir yakla��ma dayal� bir
devlet politikas�na ra�men Bat�
Trakya Türkleri olarak biz de
Kosova Türkleri gibi dilimizi,
dinimizi, kimli�imizi korumaya
devam ediyoruz. Her ko�ulda
da korumaya devam edece�iz.
Mücadelemize y�lmadan devam
edece�iz!

Halit HAB�PO�LU

20. OLA�AN 
GENEL KURULUN

ARDINDAN

AT�NA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11.
Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları

Konferansı'na katıldı. Konferansa Orgeneral
Akar'ın yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Romanya,
Sırbistan ve Yunanistan'ın genelkurmay başkan-
ları, NATO ve Avrupa Birliği'nden askeri komite
başkanları ile Slovenya ve Hırvatistan'dan askeri
temsilciler katıldı. www.haberler.com’un A.A’ya
dayandırarak verdiği habere göre; Yunanistan

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, konferans-
ta genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı
konuşmada, Ortadoğu'da çatışmaların sürdüğü
bir dönemde Balkanlar'da barış ve istikrar için
dayanışmanın önemine dikkati çekti. Pavlopulos,
Balkan ülkelerinin doğu ve batı arasında köprü
görevi olduğuna işaret ederek, "Yunanistan, tüm
Balkan ülkelerine iyi komşuluk ve dostluk elini
uzatıyor. Bunda samimiyiz." ifadelerini kullandı
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
da konferansta askeri liderlerle bir süre sohbet
etti. Konferansın sonunda genelkurmay başkan-
ları ortak bildiriye imza attı.

ANKARA
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

"Balkan Göçleri" proje-
si kapsamında
Başkent'ten yola

çıkan Ankara Üniversitesi
Geliştirme Vakfı Okulları
Özel Anadolu Lisesi öğrenci
ve öğretmenleri; ata yadigarı
topraklarımızı, soydaşlarımızı
ve Türk kültürünün
Balkanlardaki izlerini yerinde
incelemek, görmek amacıyla
Bulgaristan, Makedonya ve
Yunanistan'a gezi düzenledi.
www.haberler.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Filibe,

Sofya, Üsküp, Ohrid, Kavala,
Manastır ve Selanik şehirleri-
ni gezme fırsatı bulan öğren-
ciler derslerinde öğrendikleri
birçok tarihi olayın yaşandığı
yerleri görüp inceleme fırsatı
buldu. Manastır Askeri
İdadisi'nin bahçesinde, kori-
dorlarında, sınıflarında
Atatürk'ün gençliğini geçirdi-
ği yıllara giden öğrenciler,
gelenekselleşen Balkan gezi-
lerinde, Mustafa Kemal
Atatürk'ün kişiliğinin şekil-
lendiği o toprakları bizzat
gezerek tarihi mirası yerinde
tanıma fırsatı bulduklarını
dile getirdiler.

Ankaral� ö�renciler
BALKANLARDA

�STANBUL
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Arnavutluk Cumhurbaşkanı
Bujar Nishani, Kosova'nın baş-
kenti Priştine'deki resmi temas-

ları kapsamında, mevkidaşı Hashim
Thaçi ile görüştü.
Nishani, Cumhurbaşkanlığı'ndaki
görüşmenin ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında, Kosova ile
Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB)
üyelik sürecine değindi. Her iki ülke
insanı için güneşin Batı'dan doğduğu-

nu kaydeden Nishani, AB'ye üyeliğin
zorlu bir süreç olduğunu belirtti.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Nishani, ülkesindeki iç siyasi meselele-
re rağmen AB'ye entegrasyon konu-
sunda uzlaşma olması gerektiğini vur-
gulayarak, Arnavutluk'taki mevcut
siyasi durumun bu sürece yardımcı
olmadığını ifade etti. AB'ye üyelik
sürecinin, siyasilerden çok Arnavutluk
vatandaşlarının çoğunluğunun kararı
olduğuna işaret eden Nishani, halkın
kararı olan bu süreçteki tüm zorlukları
aşarak üyeliğe doğru yol alacaklarını
söyledi. Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi
de iki ülkenin AB'ye üyelik süreçleri-
nin hızlandırılması için siyasi ve
kurumsal mutabakat bulunmasının
önemine işaret ederek, vize muafiyeti-
nin hala gerçekleşmemesinin
Kosova’nın kurumsal eksikliği ve
AB'nin Kosova ile ilişkilerinden kay-
naklandığını ifade etti.Kosova'daki
siyasi krize de değinen Thaçi, "Farklı
düşünceler olduğunda biz sadece
onları alkışlarız. Avrupalı Arnavutluk,
Avrupalı Kosova, Avrupalı
Makedonya gibi tek bir hedefi olan
farklı siyasi liderlerin, partilerin bu
siyasi düşüncelerinin gerçekleşmesini
destekleriz." diye konuştu.

BALKAN ÜLKELER� GENELKURMAY
BA�KANLARI 11. KEZ TOPLANDI

Arnavutluk Cumhurba�kanı
N�SHAN� KOSOVA'DA

Türkiye Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Yunanistan Ba�bakan�
Aleksis Tsipras’la yapt��� görü�mede, “iade edilmeyen darbeci 

askerler” meselesinin Türkiye ile Yunanistan aras�nda bir sorun te�kil
etti�ini, bu konuda gerekli ad�mlar�n at�lmas� gerekti�ini söyledi

Çin’de Erdo�an, Tsipras’la
‘iade edilmeyen darbeci
askerleri’ görü�tü

PEK�N
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Yunanistan
Başbakanı Aleksis Tsipras ile

görüşmesinde, “iade edilmeyen
darbeci askerler” meselesinin
Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği
belirtilerek, darbeye karışmış bu
kişilerin, Yunanistan’da durması-
nın doğru olmadığı, bu konuda
gerekli adımların atılması hususu
vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı
kaynaklarınca, Erdoğan’ın,
Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve
Yol Forumu’na katılmak üzere gel-
diği Çin Halk Cumhuriyeti’nin
başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği
ikili görüşmelere ilişkin bilgi veril-
di. www.timabalkan.net sitesinin
haberine göre: Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras, ile bir görüşme
gerçekleştirdi.

KIBRIS’IN ÇÖZÜME
KAVUŞTURULMASI 

Erdoğan ve Tsipras, görüşmede
özellikle ikili ilişkiler ve üst düzey
ziyaretlerin artırılması konusunu
konuştu. Bu çerçevede, Yunanistan
ile yapılan İşbirliği Konseyi’nin bir
sonraki toplantısının sonbaharda
Selanik’te gerçekleştirilmesinde
mutabık kalındı. İki ülke arasında-
ki ilişkilerde pozitif gündem oluş-
turulması için ortak çaba sarf edil-

mesi de vurgulandı. Görüşmede,
Yunanistan ile “iade edilmeyen
darbeci askerler” meselesinin
Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği
belirtilerek, darbeye karışmış bu
kişilerin, Yunanistan’da durması-
nın doğru olmadığı, bu konuda
gerekli adımların atılması hususu-
nun altı çizildi. Ege’de gerginlikle-

rin azaltılması, muhtemel sorunla-
rın diyalog yoluyla çözümü vurgu-
landı. Özellikle, askeri taraflar ara-
sında iş birliği yoluyla çözülmesi
konusunda Türk ve Yunan tarafı
karşılıklı görüşlerini ifade etti.
Görüşmede, Tsipras, 16 Nisan’daki
referandumdan dolayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik

etti ve Türkiye’ye, AB sürecinde
destek verdiklerini söyledi. Şu ana
kadar arzu edilen netice alınama-
mış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili
görüşmelerin devam etmesi ve
pozitif bir gündemle meselenin
çözüme kavuşturulması için çalış-
ma yapılması konusunda mutabık
kalındı.
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Kosova Cumhurba�kan� Ha�im Thaçi, koalisyon hükümetinin, parlamentoda
yap�lan güvensizlik oylamas�nda iktidar orta�� Kosova Demokratik Partisi'nin
(PDK) deste�iyle dü�mesinin ard�ndan meclisi fesheden kararnameyi imzalad�
PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi,
koalisyon hükümetinin, parlamentoda
yapılan güvensizlik oylamasında ikti-

dar ortağı Kosova Demokratik Partisi'nin
(PDK) desteğiyle düşmesinin ardından meclisi
fesheden kararnameyi imzaladı www.haber-
ler.com’dan alınan bilgilere göre;
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya
göre, Thaçi, meclisten resmi bildiri gelmesi
üzerine, meclisi fesheden kararnameyi imzala-
dı ve kararname hemen yürürlüğe girdi.
Muhalefetteki Kosova için Girişim (Nisma),
Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve
Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) par-
tilerinin önerisiyle yapılan oylamada 115 mil-
letvekilinden 78'i hükümete güvensizlik oyu
vermişti. Oylamada güvensizlik oyu kullan-
mayan tek parti, iktidardaki Kosova
Demokratik Birliği (LDK) olmuştu. Başbakan
İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükü-
metinin düşürülmesi, planlanandan bir yıl
önce seçimlere gidilmesi anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde
genel seçim için tarih belirlemesi gerekiyor.
İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükü-

meti, 2014 yılının aralık ayında PDK ile LDK
tarafından kurulmuş, koalisyona Sırp millet-
vekilleri de destek vermişti. Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin 30 ila 45
gün içinde genel seçim için tarih belirlemesi

gerekiyor. Kosova Başbakanı Mustafa güven-
sizlik oylamasının, siyasi bir karar olduğunu
belirterek, geçmiş hükümetlerin yol açtığı
zararın mevcut hükümete yüklenmek istendi-
ğini söylemişti.

Anavatan Türkiye’ye son y�l-
larda ba�ta masa üstünde
ekonomik, yurt içinde ve

yurt d���nda askeri, uluslararas� plat-
formlarda da siyasi olmak üzere,
ak�l almaz yöntemlerle her türlü sal-
d�r� yap�lmakta. Belli ki birileri
Türkiye’nin güçlenmesinden, as�rlar
önce ya�and��� gibi Avrupa’ya kar��
tekrardan ekonomik, askeri ve siyasi
tehdit olu�turmas�ndan korkuyor. Bu
korkunun politikaya yans�mas�, son
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin (AKPM) ald��� son
kararla bir kez daha ortaya ç�kt�.
AKPM’nin ald��� karar özetle;
Türkiye ile ba�lar� koparmamak
ama gev�ek b�rakmak, Türkiye’nin
hareketlerini k�s�tlayarak bask� ve
denetim alt�na almak, Avrupa kap�-
s�n� tam olarak kapatmamak ama
k�nd�r�k (çok az aral�k) b�rakmak
�eklinde yorumlanabilir. Türkiye
AET görü�meleri, 1958 y�l�nda
AET'nin kurulmas�ndan sonra,
Demokrat Parti (DP) iktidar�n�n
s�k�nt�l� günlerinde, dâhi D��i�leri
Bakan� Fatin Rü�tü Zorlu’nun geni�
ufku sonucunda yapt��� giri�imlerle
1959 y�l�nda yap�lan ba�vuru ile
ba�lam��t�. 27 May�s 1960 tarihinde
gerçekle�tirilen askeri darbe olma-
sayd� belki de Türkiye, 12 Eylül
1963 tarihinde imzalanan Ankara
Antla�mas�’n�n daha da ötesine
geçecek ve ileriki y�llarda AET’nin
tam üyesi olacakt�. Ankara
Anla�mas� ile Türkiye-AET ili�kile-
ri, ortakl�k ve kat�l�m yönünde iler-
leyece�ine, tek tarafl� AET’nin lehi-
ne i�leyen bir ithalat-ihracat anla�-
mas�na dönü�tü maalesef.  

60 YILDIR SÜRÜYOR

Türkiye, neredeyse son 60 y�ld�r
Avrupa Birli�i (AB) ile görü�meler
içinde ve 50 y�ld�r da AKPM’nin
üyesi. Üstelik AKPM’de en çok kol-
tu�a sahip ülkelerden bir tanesi.
1996 y�l�nda “Siyasi Denetim” sta-
tüsüne yükseltilmi�, 2004 y�l�nda da
bu statünün bir üst kademesi olan

“Denetim Sonras� Süreç” a�a-
mas�na terfi etmi�ti. Bunun da
bir üst kademesi “Tam Üyelik”
yolunda görü�meler devam
ederken, Fransa ve
Almanya’n�n Türkiye’nin
AB’ye girmesinin kendi siyasi
ve ekonomik ç�karlar�na ayk�r�
olaca�� öngörüsü ile etik veya

çirkin her tür engelin Türkiye’nin
üyeli�ine giden yola konmas�na ba�-
land�. Önce Don Ki�ot gibi
Fransa’n�n kakt�rmas� (iteklemesi)
ile meydana ç�kan K�br�s Rum
Yönetimi, K�br�sl� Türklere y�llarca
uygulad��� ekonomik ve can almaya
yönelik “Soyk�r�m”� kas�tl� olarak
unutturup, Ankara Anla�mas�n�n
arkas�na saklanarak alt� ba�l�kta
“Veto” koydu. Arkas�ndan da
Fransa kendi ç�karlar� do�rultusunda
vetolar�n� s�ralad�. �u anda kat�l�m
için gerekli olan 33 ba�l���n sadece
16 tanesi aç�labilmi� durumda.
Halen gerekti�i gibi kapat�lm�� olan
bir ba�l�k da yok. AKPM’nin ald���
son kararla �imdi bunlar�n hepsinin
üzerine bir sünger çekildi ve
Türkiye’nin konumu, 2004 y�l�n�n
gerisine götürülerek “Siyasi
Denetim” statüsüne indirgendi. Bu
a�amada Türkiye’nin önünde iki
seçenek var. Bir tanesi AB’nin
yüzüne kap�y� çarp�p “Can�n�z
cehenneme” diyerek tüm ba�lar�
koparmak, di�eri de tam tersine bu
ya�ananlardan ders al�p, AB kap�s�n�
daha da açacak yeni stratejiler belir-
leyerek giri�imler yapmak. Mant�kla
duygular�m�z� kar��t�rmamay� ba�a-
rabilirsek, Türk insan�n�n “Orta
Asya”dan hep Bat�’ya do�ru hareket
etti�ini, yüzünün de her dönemde,
belli aç�larla, bazen çok bazen de az,
Bat�’ya dönük oldu�unu göz ard�
etmeden, yeni bir strateji belirlenme-
si, sanki de daha do�ru bir davran��
olacakm�� gibi gözükmekte. Bu ba�-
lamda, AB ile olan ekonomik ba�la-
r�m�z�n çok güçlü oldu�unu ve AB
ile olan veya da olacak olan ili�kile-
rin ekonomiden ba��ms�z olamaya-
ca��n� dikkate alarak, AKPM’nin bu
karar�n�n iyi okunmas�n�n gerekli
oldu�u ve “Lobi çal��malar�”n�n,
“Alg� Yönetimi”nin, “Toplum
Mühendisli�i”nin ve STK’lar�n
öne ç�kart�larak yeni yöntemlerle,
yeni türde bir mücadelenin ba�la-
t�lmas�n�n daha do�ru olaca��
daha a��r basmakta, küsmek,
dar�lmak yerine…

Prof.Dr. Ata ATUN

TÜRK�YE-AB 
�L��K�LER� 

NE OLMALI? 
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Türk askeri, görev yaptığı
Kosova'da bakımsızlıktan
yıpranan Lutoglav köyün-

deki Besim Recay İlköğretim
Okulu'nun sınıflarını baştan sona
onararak, çocukların spor yapma-
ları için de spor sahası yaparak
çocukları modern bir okula
kavuşturdu. 1999 yılından bu
yana Kosova'da KFOR barış
gücünde görev yapan Türk askeri,
Kosova'da sağlıktan, kültüre, yol
yapımından eğitime kadar her
alanda destek sunmaya devam
ediyor. www.haberler.com’a göre;
Türk askeri Kosova'da Lutoglav
köyü Besim Recay İlköğretim
Okulu'nun 4 sınıfının komple
bakım onarım ve mefruşatının
yenilenmesini yaparak, okulun
bahçesinde de spor alanı yaptı.
Açılış törenine katılan Kosova
Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay

Mustafa İhsan Tavazar, Kosovalı
çocukların herşeyin en iyisine
layık olduğunu ve modern bir
şekilde onarılan okulun çocuklara
hediye edildiğini söledi. Türkiye
Cumhuriyeti Prizren
Başkonsolosu Selen Evcit de,
Türkiye Cumhuriyeti'nin her
türlü destekle Kosova halkının
yanında olduğunu belirtti. Besim

Recay İlköğretim Okulu Müdüresi
Şipe Kastrati de, Türk askerine
teşekkür ederek çocukların çok
sağlıksız sınıflarda eğitim gördük-
lerini ancak şuan sınıfların baştan
sona yenilenmesinden dolayı çok
mutlu olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından davetliler
yeni onarılan sınıfların açılış kur-
delesini kestiler.

PR�ZREN
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Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Prizren Şubesi
ve Kosova Türk Öğretmenler

Derneği tarafından ortaklaşa düzen-
lenen 9'uncu 'Türkçe Okuma
Bayramı'na ilgi yoğundu.
Prizren'deki Türkçe eğitim veren ilk-
öğretim okullarında birinci sınıflara
devam eden öğrenciler tarafından
hazırlanan programlar, veli ve
yakınları tarafından ilgi ve beğeniyle
izlendi. www.haberler.com’a göre;
Türkçe öğrenimin sürdürüldüğü ilk-
öğretim okulları birinci sınıf öğret-
men ve öğrencileri tarafından şiir,
resital, tiyatro, şarkı ve dans içerikli
programlarla okuma-yazmanın
öğrenilmesi coşku ve sevinçle kut-
landı. Prizren'in Türkçe öğrenimin
yapıldığı 6 ilköğretim okullarından
birinci sınıf öğrencileri hazırladıkları
programları sundular. Birbirinden

güzel sunumlar hazır bulunanlar
tarafından sıkça alkışlandı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
masıyla başlayan programda konu-
şan Kosova Türk Öğretmenler
Derneği Başkanı Orhan Volkan,
resmi olarak Kosova'da Türkçe eğiti-
min 1951 yılından bu yana verildiği-

ni söyledi. Türkiye Cumhuriyeti
Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ta,
Kosova'da Türk dilinin yaşatılma-
sında eğitimin olduğunun altını
çizdi. Kosova Meclisi Başkan Vekili
Fİkrim Damka da, çocukları tebrik
ederek Kosova'daki Türkçe eğitimin
öneminden bahsetti.

PR�ZREN - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'da hükümetin düşmesinin ardından Türk top-
lumunu mecliste iki milletvekili ile temsil eden ve
düşen hükümetin ortağı olan Kosova Demokratik

Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçime
hazır olduklarını söyledi. www.haberler.com’a göre: KDTP
Genel Başkanı ve düşen hükümette Kamu Yönetimi Bakanı
görevini yapan mahir Yağcılar Hükümetin düşmesi kararını
İHA'ya değerlendirdi. Yağcılar, "Bu Meclisin bir kararıydı.
Milletvekillerinin bir kararıydı. Biz parti olarak seçimlere her
zaman hazırız. KDTP olarak Türk toplumunu mecliste tem-
sil etmek bizim görevimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde
seçime gideceğimize inanıyorum. Çünkü buna toplum ola-
rak ihtiyacımız var. Bizler bu seçimlerden de başarılı bir

şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. ve toplumumuzu en iyi
şekilde temsil etmeye devam edeceğimize inanıyorum" ifa-
delerini kullandı. Kosova Meclisi'ndeki KDTP milletvekilleri
Müferra Şinik ile Fikrim Damka da yaptıkları açıklamada,
hükümetin düşürülmesinden yana oy kullandıklarını belirt-
tiler. Koalisyon hükümetinin Kosova için önemli konularda
karar alma sürecinde sıkıntı yaşadığını gördüklerine işaret
eden Kosovalı Türk milletvekilleri Şinikile Damka, "Özellikle
Karadağ Sınır Anlaşması'nın Mecliste onaylanmamasıyla
vize muafiyeti sürecinin sekteye uğratılması, Kosova halkı-
nın halen izole şekilde yaşamasına neden oldu. Umarız yeni
bir hükümetle, bu konuda daha başarılı işler yapılır.
Düşürülen hükümet elbette iyi ve başarılı işler de yaptı.
Bunu yadsıyamayız. Ancak, hayati konularda karar almada
yaşanan sıkıntı bizi bu duruma getirdi" şeklinde konuştu.

Kosova Cumhurba�kan�
Thaçi, Meclisi feshetti

Ya�cılar; KDTP seçime hazır

Mehmetçik Kosova'daki
KÖY OKULUNU ONARDI

'Türkçe Okuma Bayram�'na yo�un ilgi
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Sırbistan'da Boşnak nüfusun
yoğun olarak yaşadığı Sancak
bölgesinin en büyük şehri

Novi Pazar'da "Sancak Boşnak
Milli Bayrağı Günü" bir dizi etkin-
likle kutlandı. Boşnak Milli
Konseyi (BNV) binasının önünde
düzenlenen törende, Boşnak dire-
nişinin sembolü haline gelen "Ja
Sin Sam Tvoj" (Ben Senin
Oğlunum) marşının okundu.
www.haberler.com’a göre; konsey
önündeki programa, BNV Başkanı
Sulejman Ugljanin ve Makedonya
Türk Demokratik Partisi (TDP)
Genel Başkanı Beycan İlyas'ın yanı
sıra Türkiye, Karadağ ve
Kosova'dan davetliler ve Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın

(AGİT) temsilcileri katıldı. BNV
Başkanı Ugljanin, Sancaklı
Boşnakların, radikalizm ve teröre
karşı mücadelede başarılı oldukla-
rını dile getirerek, 2. Dünya Savaşı
sırasında, Sırplar ve Karadağlılarla
faşizme karşı ayaklanan ilk millet-

ler arasında yer aldıklarını anım-
sattı. Ugljanin, aşırıcılık ile terörün
hiçbir inanç ve dinle ilgisi olmadı-
ğını vurgulayarak, Sancaklı
Boşnakların dinin araç olarak kul-
lanıldığı her türlü tehdide karşı
mücadele edeceklerini söyledi.

S�rbistan'�n ba�kenti Belgrad'da, Fa�izme Kar�� Zafer Günü
kutlamalar� kapsam�nda askeri tatbikat düzenlendi

S�rbistan’da ‘Fa�izme Kar�� Zafer
Günü’ne askeri tatbikatl� anma…

SARAYBOSNA
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da, "Balkanlar'da
İrfan Ocakları: Bosna'da

Nakşibendilik Sempozyumu"
düzenlendi.
www.dunyabulteni.net’e göre;
sempozyumun organizatörü
Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü
(AKİK) Başkanı Abdullah Aykut,
iki yıldır Balkanlar'da irfan gele-
nekleri üzerine yapılan sempoz-
yumların ikincisinde Nakşibendilik
konusunu işlediklerini belirterek,
projenin beş yıl süreceğini ve ilerle-

yen dönemde Kadirilik, Halvetilik
ve Rufailik üzerine de sempoz-
yumlar gerçekleştireceklerini aktar-
dı. Anadolu'daki irfan geleneği izle-
rinin Saraybosna'da da kendini
gösterdiğine işaret eden Aykut, "Bu
geleneğin, hem Türkiye'deki hem
de Saraybosna merkez olmak üzere
Bosna Hersek'teki birlikteliğini sağ-
lamaya çalışıyoruz." ifadelerini kul-
landı.

NAKŞİBENDİLİK BOSNA
HERSEK VE TÜRKİYE
İÇİN 'ORTAK HAMUR

Aykut, Nakşibendilik'in Bosna
Hersek ve Türkiye için "ortak bir

hamur" olduğunu kaydederek,
Türkiye'deki bütün irfan gelenekle-
ri için aynı şeyin söylenebileceğini
ve Türkiye geneline bakıldığında
Nakşibendilik'in en yaygın irfan
geleneği ekollerinden biri olduğu-
nu söyledi. Bosna'da Nakşibendilik
Sempozyumu'nun Bilim Kurulu
Üyesi Samir Vildic de Bosna
Hersek'te halkın en fazla ilgi göster-
diği tarikatların başında
Nakşibendilik'in geldiğine işaret
ederek, "Diğer tarikatlardan farklı
olarak Nakşibendilerin ülkenin
sadece belirli yerlerinde değil, bir-
çok şehrinde, kasabasında ve hatta
köylerinde de tekkeler kurarak hal-
kın çeşitli tabakalarına nüfuz ettik-
lerini görüyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.
Osmanlı'nın bölgeyi fethinden
bugüne kadar ülkede onlarca
Nakşibendi tekkesi kurulduğunu
anlatan Vildic, "Bosna Hersek tarihi
incelendiğinde birçok önemli şahsi-
yetin de bu tarikata mensup oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bütün bu
sebeplerden dolayı Bosna Hersek'te
organize edilen Nakşibendilik sem-
pozyumunun önemi bir kez daha
öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

H.MERKEZ� - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı İzmir’de yapıldı. İzmir Ömer
Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri-
nin yaptıkları projeler TÜBİTAK’tan tam not aldı. Bilim

Fuarı’nda başarılı bulunan 20 önemli proje için okul bahçesin-
de düzenlenen törene AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili
Rifat Sait, Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSAYED) Başkanı
Osman Böyük, Dokuz Eylül üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr.
Berna Cantürk Günhan, Yaşar üniversitesi öğretim üyesi Yrd.
Doç.Dr. Yasin Özarslan, Okul müdürü Adnan Kılıç, TUBİTAK
ve Milli Eğitim’den görevliler katıldılar. TUBİTAK 4006 Bilim
fuarında Işıklı baston, sedyesör, güvenli entübasyon, yaşam

pompalayan kalp cihazı (CPR) , Sigara odası, Bitkilerle tedavi,
Veri güvenliğinin bilinçlendirilmesi, Kantoron ve Aleoveralı
yarabandı, Çocuk dostu hastane ortamları, Antiseptik sabun
ve Kokularla tedavi projeleri dikkat çekti. Bilim fuarında konu-
şan AK Parti 24. Dönem İzmir milletvekili Rifat Sait, gençleri-
mizin bu projeleri başta Sağlık bakanlığımız olmak üzere ilgili
tüm bakanlıklarımızca incelenip değerlendirilmeleri gerekiyor.
Bilim fuarında sergilenenler arasında Son derece orijinal ve
kamuya faydalı olabilecek projeler var. Bu projelerin bir an
önce tescil edilmesi de çok önemli. Özellikle Kokularla tedavi,
yaşam pompalayan kalp cihazı (CPR)  ve Çocuk dostu hastane
ortamları fikri çok ilgimizi çekti. Başarılı çocuklarımızın teşvik
edilmesi ve desteklenmesi için elimizden geleni yapacağız.
Gençlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi. 
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Sırbistan ordusunun yeni silahlarını tanıt-
tığı 'Çelik' isimli askeri tatbikata,
Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve

Başbakan Aleksandar Vucic de katıldı.
Nikolic, burada yaptığı konuşmada, tatbika-
tın, Sırbistan'a zarar vermeyi düşünenlerin
fikirlerini değiştirmelerine neden olacağını
söyledi. www.haberler.com’a göre; tatbikatta-
ki izlenimlerinden son derece memnun oldu-
ğunu dile getiren Nikolic, "Böyle çok amaçlı
bir tatbikatı ancak ciddi ordular düzenleyebi-
lir. Ordumuz her zaman olduğu gibi bugün
de hazır durumdadır." diye konuştu. Vucic
de başta Sırp ve Rus milleti olmak üzere
faşizme karşı mücadele vermiş tüm milletle-
rin 9 Mayıs Faşizme Karşı Zafer Günü'nü
kutladı. Faşizme Karşı Zafer Günü'nün
insanlık için büyük bir gün olduğunu ifade
eden Vucic, faşizmle mücadelede en çok
kayıp veren ve en önemli role sahip olanın
Rus milleti olduğunu vurgulayarak, "Drina
ve Tuna nehrinin batısında bulunan Sırplar,
başta Bağımsız Hırvatistan Devleti olmak
üzere tüm faşistlerin en önemli hedefiydi"
şeklinde konuştu. Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da da Faşizme Karşı Zafer Günü
sebebiyle, "Ben de Antifaşistim" sloganıyla

yürüyüş düzenlendi. Bosna Hersek ve bölge
ülkelerden yürüyüşe katılan yüzlerce kişi,
Saraybosna sokaklarını gezerek birçok anıta
çiçek bıraktı. Son zamanlarda gittikçe artan
faşizm ve milliyetçiliğe tepki olarak düzenle-
nen etkinliğe katılanlar tarihi Başçarşı'daki
Sebil'in önünde buluşarak, İkinci Dünya
Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yapılan
Sönmeyen Ateş Anıtı'na kadar yürüyerek,
anıta çiçek bıraktı. Yürüyüşe katılanların bir
sonraki durağı, Öldürülen Çocuklar Anıtı
olurken, yürüyüşün sonunda Josip Broz Tito
heykeli önünde program düzenlendi. Ulusal
Kurtuluş Ordusu (NOB) mensubu Nada
Biser Taso, NOB'un Avrupa'da Faşizme karşı
kazanılan zaferdeki önemine işaret etti.
Faşistlerin terör sistemini, toplama kampları-
nı ve cezasız adam öldürmeyi yasallaştırdığı-
nı söyleyen Taso, "Faşistlerin hedefinde her
şeyden önce kanunen dışlanmış Yahudiler,
Sırplar ve Romanlar vardı." dedi.
Neofaşizmin günümüzde büyük bir sorun
teşkil ettiğini belirten Taso, "Faşizm 9 Mayıs
1945 yılında askeri anlamda mağlup edilmiş
olabilir ancak ideolojik olarak hala hayatta."
diye konuştu. Yürüyüşün, Bosna Hersek
Sosyal Demokratik Partisi ile Antifaşistler ve
NOR Savaşçıları Birliği (SABNOR) tarafın-
dan organize edildiği kaydedildi.

Yeni Pazar’da ‘Bayrak Günü’ kutlandı

Nazlı Gaye ALPASLAN

Bilindi�i gibi, 6183 say�l� kanunun 62. mad-
desi  hükümlerine göre uygulanan hacizler,
e-hacizler, üçüncü �ah�slar nezdindeki  mal,

alacak ve menkul mal  hacizleri mükellefleri adeta
can�ndan  bezdirmektedir.  Örne�in, kamu  gücü ile
uygulanan   orant�s�z ve a��r�, ölçüsüz vergi hacizle-
ri  mükellefleri  adeta kilitlemektedir.  Bir örnek
vermek  gerekirse;  mükellefin   20.000,00 TL
borcu için   Türkiye çap�nda bütün menkul ve gay-
rimenkullerine haciz uygulanmas�   mükellefi kilit-
lemekte ve ma�dur etmektedir.  Oysaki,  vergi
hacizlerinin  ta�k�n ve ölçüsüz uygulanmamas�
gerekecektir.  Konuyla ilgili  6183 say�l�  kanunun
54. Maddesinin 2. Bendinde; “amme borçlusunun
borcuna yetecek miktardaki  mallar�n�n  haczedile-
rek, paraya çevrilmesi”  gerekmektedir.  Buradan
hareketle yukar�daki örnekte yer alan  20.000,00
TL’Lik  bir amme alaca�� için  mükellefin bir adet
otomobili ve ayr�ca 4 adet  gayrimenkul için   haciz
uygulanmas�  hukuka uyarl� olamaz. Bir ba�ka
orant�s�z ve ta�k�n vergi  haczi ise �u �ekilde uygu-
lanmaktad�r.  Mükellefin  vergi  borcunun
40.000,00 TL oldu�unu  varsayal�m.  Bu mükelle-
fin  Türkiye çap�ndaki 9  adet  200.000 TL de�erin-
de  sahibi oldu�u  gayrimenkullere haciz konul-
mu�tur.   Burada da görüldü�ü üzere  orant�s�z ve
ta�k�n vergi  haczi söz konusudur.  Vergi  hacizle-
rin çözülmesi  s�ras�nda da birçok problem  ya�an-
maktad�r. Örne�in, (A) vergi dairesine olan vergi
borcunun ödenerek  haczin  çözümlenmesi talep
edildi�i takdirde, Türkiye çap�nda di�er vergi daire-
lerinde de borcun bulunup bulunmad��� ara�t�r�l-
makta ve buna göre (A)  vergi dairesindeki  gayri-
menkul haczi  ancak kald�r�labilmektedir. 

GAYR�MENKULLERE 
HAC�Z KONULMASI

Ayn� uygulamalar  e-haciz kald�r�lmas�nda da
yürütülmektedir.  Özellikle, ta�k�n  ve borcun  çok
çok üzerindeki  gayrimenkullere haciz konulmas�
mükellefleri maddi ve manevi yönden  ma�dur
etmektedir. Mükelleflerin kredi itibar�n�   zedele-
mektedir.  Ayr�ca,  mükelleflerin  i� yapmak, yat�-
r�m yapabilmek için  finans kesiminden  kredi tale-
bi yönündeki  tercihlerini olumsuz etkileyerek
mükelleflerin   piyasadaki  itibar�n� zedeleyici etki-
de bulunabilmektedir. Netice itibariyle,  Gelir
�daresi Ba�kanl���’n�n  bu konuda  bir genel  tebli�
baz�nda düzenleme yaparak a��r� ve ta�k�n vergi
hacizlerini önleyici inisiyatifler kullan�lmas� yönün-
de vergi  dairesi yetkilerini rahatlat�c� kolayl�klar
getirmesi hem idare yönünden, hem mükellefler
yönünden ve hem de piyasadaki i� potansiyelinin
geli�tirilmesi yönünden kolayl�klar getirece�i 
dü�ünülmektedir.

A�IRI 
VERG� 
HACZ� 

Tüm yönleriyle Nak�ibendilik
Saraybosna’da konu�uldu

Gençlerin TUB�TAK projeleri ümit vaat ediyor
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Bundan sonra ABD’nin önünde iki seçenek olacakt�r: Ya Türkiye-Irak, Türkiye-�ran veya
Türkiye-Suriye aras�nda yeni çat��malara yol açacak provokasyonlar gerçekle�tirecek. (ABD’nin

Rusya ile Türkiye’yi çat��t�rma plan� ba�ar�s�z oldu.) Ya da ba�ar�s�zl��a u�rad��� Ortado�u
planlar�n� erteleyip, istikrars�zl��� yaymak ad�na Avrasya’n�n bir ba�ka bölgesine odaklanacak

III. Dünya Sava��'n�n
BALKAN SAFHASI 1

Ortadoğu sınırlarını yeniden
çizmek adına yaratılan
IŞİD; Musul ve Rakka’da

sürmekte olan askeri operasyonlar
neticesinde Irak ile Suriye’deki var-
lığını yitirmek üzere. IŞİD yenildik-
ten sonra Ortadoğu’daki çatışmalar
geçici süreliğine durabilir.
Rusya’nın Suriye rejimine verdiği
askeri destek ve el altından göster-
diği rıza ile Türkiye’nin askeri bir
güç olarak Kuzey Suriye’de yerini
alması sayesinde, YPG’nin “Kürt
Koridor”u önlendi ve IŞİD ile
kararlı mücadele yoluyla, ABD’nin
Suriye’yi parçalama planı başarısız
oldu. Bundan sonra ABD’nin
önünde iki seçenek olacaktır: Ya
Türkiye-Irak, Türkiye-İran veya
Türkiye-Suriye arasında yeni çatış-
malara yol açacak provokasyonlar
gerçekleştirecek. (ABD’nin Rusya
ile Türkiye’yi çatıştırma planı başa-
rısız oldu.) Ya da başarısızlığa
uğradığı Ortadoğu planlarını erte-
leyip, istikrarsızlığı yaymak adına
Avrasya’nın bir başka bölgesine
odaklanacak. Rusya’nın Ortadoğu
ülkeleri arasındaki sıcak çatışmayı
önlemek amaçlı yüklendiği arabu-
luculuk rolünü aşamayacağını

gören ABD’nin ikinci seçeneğe
yönelmesi olasıdır. Jeopolitik yapı-
sıyla, tarihten gelen çatışmalarıyla
ve etnik-dinî çeşitliliğiyle Balkanlar,
ABD’nin yeni hedefi olmaya
uygundur. “Balkan” kelimesi
Türkçedir ve “sarp ve ormanlık
sıradağlar” anlamına gelir. Öte
yandan bu kelime Bal ve Kan şek-
linde de ayrılabilir. Adından da
anlaşılacağı üzere bölgede barış ve
savaş daima yan yana olmuştur.

BALKANLAR 
JEOPOLİTİĞİNE 

GENEL BİR BAKIŞ

Avrupa’nın doğusunda yer alan
Balkanlar’da, çoğunlukla Slav ve
Ortodoks uluslar yaşıyor.
Bölgedeki en kalabalık ülke 19 mil-
yon nüfusuyla Romanya ancak
diğer ülkelerin tamamının nüfusu
10 milyonun altındadır ve her biri
etnik gruba indirgenmiş küçük
ülkelerdir. Yarımada; batıdan
Almanlar, kuzeyden Ruslar ve
doğudan Türkler gibi büyük ulus-
larca kuşatılmış durumda.
Balkanların yakın tarihi bize olası
bir krizde, çatışma yahut iş birliği
için taraf olabilecek potansiyele
sahip aktörlerin Almanlar(AB),
Ruslar ve Türkler olduğunu göste-

riyor. Altı asırlık Osmanlı hakimi-
yetinin sona ermesiyle; Balkanlar,
bölünmüş ülkeler topluluğu halini
aldı. Daha sonra; Nazi Almanya’sı,
tüm yarımadayı işgal etti. İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından;
Yunanistan dışında tüm Balkan
ülkeleri SSCB hakimiyetine girdi.
“Demir Perde”nin yıkılmasının
ardından ise; Balkan ülkelerinin
çoğu, AB ile NATO’ya üye oldu ve
AB-ABD etkisi altına girdi.
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan,
Hırvatistan ve Slovenya AB üyesi;
Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan,
Karadağ, Makedonya ve Bosna-
Hersek ise üye olmaya aday ülke-
ler. Diğer taraftan; Türkiye,
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan,
Arnavutluk, Hırvatistan ve
Slovenya hal-i hazırda NATO üye-
siyken; Karadağ, Makedonya ve
Bosna-Hersek NATO üyeliği için
aday ülkeler. Bu nedenle, ilk bakış-
ta, bölgedeki mevcut siyasi durum
homojen ve istikrarlı görünebilir.
Öyle ya; bölge ülkelerinin tamamı,
AB ve NATO’ya üye veya üye
olmaya aday. Ancak şimdi aşağıda
açıklayacağımız üzere; kazın ayağı
hiç de öyle değil ve AB-ABD mer-
kezli bu ülkeler, birbirleriyle sava-
şabilir.

FARKLILAŞMIŞ ETNİK
YAPI VE DİNÎ AZINLIK

SORUNLARI

Birleşik Devletler, oldu olası etnik
ve dinî farklılıkları istikrarsızlığı
yaymak adına bir araç olarak
görmüştür. Ne yazık ki;
Balkanlar’ın etnik yapısı ve dinî
farklılıkları, çok derin ayrılıklar
taşır. Bulgarlar ve Yugoslavya’dan
ayrılan tüm uluslar (Sırplar,
Karadağlılar, Hırvatlar, Slovenler,
Boşnaklar ve Makedonlar) Slav
iken; Romenler, Rumlar ve
Arnavutlar bambaşka uluslardan-
dır. Romenler Latin kökenlidir,
Yunanlar Helenik köklere sahiptir
ve Arnavutların İtalya ile genetik
bağları vardır. Bulgarlar, Sırplar,
Karadağlılar, Makedonlar,
Romenler ve Yunanlar Ortodoks;
Hırvatlar ve Slovenler Katolik’tir.
Boşnakların ve Arnavutların ise
üçte ikisi Müslüman, geri kalanı
Ortodoks’tur. Balkanlar’daki tüm
ulusların bağımsız birer devleti
olmasına rağmen; ülkelerin hemen
hemen tamamında azınlık sorunla-
rı yaşanmaktadır. Romanya’nın
batısında, Transilvanya’da, yaşayan
Macarlar; Romanya nüfusunun
%7’sini(1,4 milyon) oluşturuyor.
Müslüman-Türk azınlık,
Bulgaristan’ın %10’unu(900 bin)
oluşturuyor. Yunanistan’da; 250 bin
Makedon, 370 bin Arnavut ve 200
bin Müslüman Türk var. 500 bin
nüfuslarıyla Arnavutlar;
Makedonya nüfusunun %25’ini
oluşturuyor. Aynı zamanda 1,8 mil-
yon Arnavut da Kosova’da yaşıyor.
Karadağ nüfusunun %45’i
Karadağlılardan, %29’u Sırplardan,
%12si Boşnaklardan ve %5’i de
Arnavutlardan oluşuyor.
Sırbistan’da 250 bin Macar yaşıyor.
Bosna-Hersek ise bir Boşnak-
Hırvat-Sırp konfederasyonudur.
Ülkenin Hırvat tarafında nüfusun
%70’i Boşnak, geri kalanı Hırvat’tır.
Sırp tarafında ise nüfusun %80’İ
Sırp, geri kalanı Boşnak’tır.

TÜRKİYE VE 
RUSYA’NIN BÖLGEYLE

TARİHSEL, DİNÎ VE
ETNİK BAĞLARI

19. yüzyılın sonlarında, Balkan
ulusları Osmanlı
İmparatorluğu’ndan bağımsızlıkla-
rını kazandıklarında; birçok Türk,
Müslüman Arnavut ve Boşnak
Türkiye’ye göç etti. Bu göç dalgası,
1989’a dek sürdü. Şu anda,
Türkiye’de 12 milyon Balkan göç-
meni yaşıyor. Göçmenlerin 7 mil-
yonunu; Bulgaristan’dan,
Yunanistan’dan, Arnavutluk’tan,
Makedonya’dan, Kosova’dan ve
Bosna’dan göç eden Türkler oluş-
turuyor. Bugün 2,2 milyon Boşnak,
Bosna-Hersek’te yaşasa da 2 mil-
yon Boşnak da Türkiye’yi vatanı
bellemiş durumda. Bugün
Arnavutluk’ta yaşayan 3,2 milyon
Arnavut’un yanı sıra; 2 milyon

Arnavut, Türkiye’yi anayurdu ola-
rak görüyor. Dolayısıyla;
Türkiye’de, Balkan kökenlilerin
güçlü bir lobisi vardır ve bu lobi,
hükümet ve iş çevrelerinde olduk-
ça etkilidir. Üstelik göçmenlerin
çoğu, halen Balkanlar’daki akraba-
larıyla bağlarını korumaktadır.
Diğer yandan; Slav uluslarının,
Rusya ile tarihî, dinî ve etnik bağla-
rı mevcuttur. Romenler, Yunanlar
ve Arnavutlar hariç; Balkan ulusla-
rının geri kalanı köken itibariyle
Slav’dır. Dahası; Hırvatlar,
Slovenler, Arnavutlar ve Boşnaklar
dışında; diğer uluslar Ortodoks
inancına sahiptir. Bu halkların
bağımsızlık mücadeleleri esnasın-
da, Rusya onları güçlü biçimde
destekledi ve onlara bir nevi ağa-
beylik etti.

TÜRKİYE’NİN 
BALKANLAR’DA ARTAN

POTANSİYELİ

Türkiye ile karşılaştırdığımızda,
Balkan ülkelerinin nüfusları önemli

ölçüde azalmaktadır. Düşük doğur-
ganlık hızlarının yanı sıra gelişmiş
AB ülkelerine yaşanan göç, Balkan
ülkelerinin nüfusunu eritiyor.
1990’da Türkiye 53 milyonluk
nüfusuyla, tüm Balkanlar nüfusu-
nun %75’ine denk gelir iken bugün
80 milyonluk nüfusuyla, Balkan
ülkelerine (63 milyon) %125 ora-
nında üstünlük sağlamış durumda.
Ekonomik büyüme oranları da
Türkiye’nin lehine. 2000 yılında;
Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla’sı, tüm Balkanlar’ın
%107’sine denk gelir iken bugün
bu rakam, AB üyesi Balkan ülkele-
rinin AB’nin doğrudan yatırımları-
nı ve AB fonlarını almalarına rağ-
men, %123’e ulaşmış durumda.
Balkanlar’ın en büyük üç ekonomi-
si, Yunanistan-Romanya-
Bulgaristan, Türkiye için önemli
ihracat bölgeleri.

DEVAM EDECEK...

Hakan KARAKURT

www.gecegunluk.blogspot.com.tr 
adresinden alınmı�tır…
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Esenler Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü'nün, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdi-

ği "Bir Kitap Bir Dünya" projesinde gönüllü
olarak görev alan öğretmenler kültür gezi-
sine gönderildi. Öğretmenlerden oluşan 50
kişilik ekip; Bulgaristan, Sırbistan, Bosna
Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve
Yunanistan'ı kapsayan bir tarih ve kültür
gezisi yaptı. Esenler Dörtyol Meydanı’ndan
belediyeye ait otobüslerle yola çıkan ekip, 6
gün boyunca unutamayacakları günler
yaşadı. Ekip ilk olarak Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da Avusturyalılara karşı yapılan
savaşta şehit düşen Silahdar Damat Ali
Paşa'nın türbesini ziyaret etti. Osmanlı'dan
kalan son cami olma özelliği taşıyan
Bayraklı Camii'nde Cuma namazını kılıp
dualar eden ekip, gezinin ikinci gününde
Saraybosna'ya geçerek şehrin tarihi ve kül-
türel yerlerini gezdi. Kosova'da Prizren ve
Priştine şehirlerini gezen ekip, Priştine'de
bulunan Sultan Murad kabrini ziyaret ede-
rek dualar ettiler. Gezinin 5. günü
Makedonya'da  Kalkandelen Harati Baba
Tekkesi'ne yaptıkları ziyarette Makedon

görevlilerden bilgi aldılar. Gezi süresince;
Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Bosna-
Hersek ve Sırbistan'daki tarihi ve kültürel
mekânları ziyaret eden öğretmenler,  gez-
dikleri yerlere hayran kaldıklarını söyledi-

ler. Gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf
çekip mekânlar hakkında rehberlerden
bilgi alan öğretmenler, yurtdışındaki
Osmanlı mirası ve ata yadigârı toprakları
yakından tanıma şansı yakaladılar. 

"Bir Kitap Bir Dünya" projesinde gönüllü görev alan 50 ö�retmen,
Balkanlar'da Osmanl� miras� ve ata yadigâr� topraklar� ziyaret ettiler

Oniki�ubat Belediyesi 7 bin
Bosnalı ö�renciyi sevindirdi
H.MERKEZ�
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kahramanmaraş
Onikişubat Belediyesi,
Bosna Hersek’te

Türkçe öğrenen 7 bin öğren-
ciye çanta ve kırtasiye malze-
meleri hediye etti. Geçtiğimiz
yıl Bosna Hersek'le başlatılan
kültürel faaliyetlerini sürdü-
ren Onikişubat Belediyesi, bu
ülkede Türkçe öğrenen 7 bin
Bosnalı öğrenciye çanta ve
kırtasiye hediye etti. Bosna
Hersek'te eğitim veren Yunus
Emre Enstitüsü ile işbirliği ile
yürütülen çalışmayla,
Kahramanmaraş'tan gönderi-
len çanta ve kırtasiye malze-
meleri enstitü görevlileri
tarafından öğrencilere tak-
dim edildi.
www.haberler.com’a göre;
Onikişubat Belediye Başkanı
Hanefi Mahçiçek,
Kahramanmaraşlı herhangi
bir öğrenci ile Bosnalı bir
çocuğun kendileri için hiçbir
farkının olmadığını belirtti.
"Coğrafyalar farklı olsa da,
kalplerimiz birlikte çarpar,
gönüllerimiz birdir" diyen

Başkan Mahçiçek, şöyle
konuştu:  "Ülkemizin sınırla-
rı 720 bin kilometre kare olsa
da, gönül coğrafyamız çok
daha geniştir bizim. Bu
gönül coğrafyasının en güzel
beldelerinden birisi de hiç
kuşkusuz kardeş ülke
Bosna'dır. 2 yıl önce de Bosna
Hersek ile çok güzel bir ileti-
şim kanalı kurduk. Bu ülke-
den öğrencileri
Kahramanmaraş'ta ağırlayıp,
biz de oraya misafir olduk.
Tabi ülkemizin Bosna
Hersek'le kurduğu çok sıcak
ilişkiler var. Onların da ülke-
mize karşı beslediği sevgi ve
muhabbet var. Bugün orada
binlerce öğrencimiz Türkçe
öğreniyor. Biz de Onikişubat
Belediyesi olarak onların eği-
timine küçük bir katkı suna-
lım istedik. Çanta ve kırtasi-
ye malzemeleri hediye ettik.
Eğer ülkemizin kardeş ülke
Bosna ile kurduğu sıcak iliş-
kilere küçük de olsa katkı da
bulunabildiysek ne mutlu
bizlere. Emeği geçen arka-
daşlarıma yürekten teşekkür
ediyorum."

Esenler Belediyesi ö�retmenleri
Balkanlar’a götürdü

Silivri Belediyesi Türk ve Yunan
kadınlara 'Dostluk Böre�i' açtırdı
�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Silivri'de düzenlenen 8'inci Ortaköy
Börek Festivali'ne, Mübadele
Dönemi'nde göç eden Yunan konuklar

da kalırken, iki ülke kadınları 'Dostluk böre-
ği' açtı. Geleneksel hale gelen Silivri
Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci
Ortaköy Börek Festivali'ne Yunanistan'dan
gelen mübadiller de katıldı.
www.haberler.com’a göre; Büyük Mübadele
Derneği'nin, Türk-Yunan Nüfus

Mübadelesinin 94'üncü yıldönümü etkinlik-
lerini de kapsayan festivale, Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar'ın yanı sıra Çatalca
Belediye Başkanı Cem Kara, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih
Aynural, Silivri İlçe Jandarma Komutanı
Binbaşı Ahmet Hakan Karaaslan, Silivri İlçe
Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, Silivri
Metropoliti Maksimus, siyasi parti temsilcile-
ri, dernek ve oda başkanları, meclis üyeleri,
muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.
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Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsam�nda, Balkanlar'daki 
8 ülkede ya�ayan Müslümanlara hediye edilecek Kur'an-� Kerim'in

50 bin Bo�nakça mealinin da��t�m�na Bosna Hersek'te ba�land�

Balkanlar’a Türk Diyanet
Vakf�’ndan Kur’an-� Kerim

SARAYBOSNA
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da,
15. Uluslararası

Klasik Otomobil ve
Motosiklet Buluşması
düzenlendi. Kent merke-
zindeki bir alışveriş merke-
zi önünde sergilenen oto-
mobiller büyük ilgi görür-
ken, Saraybosnalıların en
çok rağbet gösterdiği araç
1917 model Ford T oldu.
www.dunyabulteni.net’e
göre; Avrupa'nın farklı
ülkelerinden 50 aracın ser-
gilendiği buluşmaya, Bosna
Hersek'in yanı sıra,
Macaristan, Slovenya,
Hırvatistan, Karadağ ve
Sırbistan'dan da katılım
oldu. Rengarenk araçlar,
günün erken saatlerinde
kentin sokaklarını turlaya-
rak Saraybosnalıları adeta

zamanda yolculuğa çıkardı.
Buluşmanın organizatörü
Saraybosna Oldtimer
Kulübü Başkanı Nedim
Husic yaptığı açıklamada,
"Bu yıl sergilenen 50 araç
arasında, Avrupa'da ben-
zerlerine sık sık rastlaya-
madığımız 1917 üretimi bir
araç da bulunuyor. Bu yılki
değerli araçlarımız arasında
Cadillac Eldorado, Fiat ve
Ford'un çeşitli modelleri ile
1922 üretimi Buick marka

otomobil de var." ifadeleri-
ni kullandı. Sergilenen
araçların maddi değeri hak-
kında net bir bilgiye sahip
olmadığını belirten Husic,
"Bir aracı 200, 300 bin
Euro’ya satabilirsiniz ancak
içinizdeki otomobil aşkı
paha biçilmezdir." dedi.
Sergilenen Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu
Veliahtı Franz Ferdinand'ın
kullandığı aracın kopyası
da büyük ilgi gördü.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırmaları
Enstitüsü  “25.Yıl

Etkinlikleri” kapsamında
“Bulgaristan Seçimlerinin
Ardından” konulu konferansı

gerçekleştiril-
di. Ege
Ajans’tan alı-
nan bilgiye
göre,  EÜ Türk
Dünyası
Araştırmaları
Enstitüsü
Konferans
Salonu’nda
düzenlenen
konferansı
Bal- Göç
Başkanı ve
Katip Çelebi

Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Kayapınar verdi.
EÜ Türk Dünyası Araştırmaları
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Metin Ekici, “ 25.yıl münasebe-
tiyle düzenlenen konferansla-
rından bir başkasıyla yine bir-
likteyiz. Türk Dünyası deyince
sadece Kafkasya ve Orta

Doğuyu düşünüyoruz. Ancak
bugün en çok Türk varlığı
Balkan coğrafyasındaki
Bulgaristan’da bulunuyor.
Bulgaristan Türkleri çeşitli yıl-
larda baskılara maruz kaldı.
Özellikle sosyalizm ve komü-
nizm döneminde
Bulgaristan’dan çok yoğun bir
nüfus Türkiye’ye göç etti.
Zaman zaman inişli çıkışlı iliş-
kileri olan Bulgaristan ve
Türkiye, günümüzde iki dost
ülke olarak varlığını sürdürü-
yor” dedi. Bulgaristan seçimle-
rinin enteresan bir ortamda ger-
çekleştiğini söyleyen  Prof. Dr.
Kayapınar,  “Türkiye düşmanı
bir parti beni Bulgaristan’da
temsil edemez. Dolayısıyla bir
parti, Türk varlığı için
Bulgaristan’da çalışacaksa
Türkiye’yle de iyi geçinmek
zorundadır” dedi.

Bulgar Türkü mü Bulgaristan
Türk’ü mü konusuna açıklık
getiren Prof. Dr. Kayapınar ,
“Doğru cevap Bulgaristan
Türkü. Bunu öğrencilerimize
anlattık ama Türkiye’deki siya-
silere anlatamadık. Biz
Türkiye’de yaşayan Bulgar
kökenliler olduk, Bulgar
Türkleri olduk, Türk kökenli
Bulgarlar olduk, Bulgar vatan-
daşları olduk ama bir türlü
Bulgaristan vatandaşı ve
Bulgaristan Türkü kavramına
giremiyoruz. Bulgaristan Türkü
ve Bulgaristan vatandaşı dışın-
daki bütün kavramlar yanlış.
Bulgar Türkü diye bir kavram
var ama onlar biz değiliz. Biz
Bulgaristan’dan gelen vatan-
daşlar olarak onlarla özdeş
değiliz. Dolayısıyla bugün
gelenler Bulgaristan Türkleri”
diye konuştu.

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi Yönetim

Kurulu Başkanı Dr. Ali Emin
Latif ve Yönetim Kurulu üye-
leri Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni
(B.T.T.Ö.B) ziyaret etti.
Ziyarette BTTÖB Yönetim
Kurulu adına Hüseyin Ahmet
ve Denetim Kurulu Başkanı
Niyazi Hasan ile üyeler hazır
bulundu. Görüşmede eğitim
hakkında karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunularak eğitim-
deki problemler görüşüldü.
Öğretmenlerin çalışma zor-
lukları ve deneyimleri konu-

larında görüş alışverişinde
bulunuldu. Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nin yaptı-
ğı ve yapacakları faaliyetleri
konusunda bilgi verildi. Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Yönetim Kurulu üyesi
Hüseyin Ahmet ve Denetim
Kurulu Başkanı Niyazi Hasan
ile üyeleri Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi Yönetimine yeni
görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi Yönetimi ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Yönetimleri karşılıklı
hediye takdiminde bulundu.  

Birle�mi� Milletler eski genel
sekreteri Kofi Annan; Rum ve
Türk kesimleri halinde bölünmü�

olan K�br�s adas�n�n ba��ms�z bir devlet
olarak birle�tirilmesini öneren bir plan
sunmu�tur. Annan Plan� ilk kez 11
Kas�m 2002 tarihinde sunuldu. S�ras�yla
10 Aral�k 2002, 26 �ubat 2003 ve 29
Mart 2004 tarihlerinde düzeltmeler ve
eklenmeler yap�ld�. Plan�n son �ekli 31
Mart 2004 tarihinde Kofi Annan taraf�n-
dan �sviçre’de taraflara sunuldu. Annan
Plan� ilk sunumundan bugüne kadar bir-
çok de�i�im göstermi�tir. Bu de�i�imler
genelde Türk kesiminin lehine olmu�tur.
Ancak gördü�ümüz üzere plan�n son hali
bile Türk kesimini tatminden oldukça
uzakt�r. Plana göre K�br�s adas� ba��ms�z
ve federal nitelikte bir devlet olacakt�.
Plan gere�ince Birle�ik K�br�s
Cumhuriyeti’ndeki bakanl�klar�n en az
üçte biri Türklerden olu�acakt�. Devlet
ba�kanl��� ve ba�bakanl�k makamlar� on
ayda bir Türkler ve Rumlar aras�nda
de�i�ecekti. Nisan 2004’te Kuzey ve
Güney K�br�s’ta yap�lan referandumlarla
oylamaya sunulan plan, Türk taraf�nda
%65 oyla kabul edilirken; Rum taraf�n-
dan yüzde 76 ret oyu alm��t�r. Plan�n
kabul edilmesi için iki taraf�nda kabul
etmesi gerekti�i için plan hayata geçirile-
memi�tir.

A�HM’YE MÜRACAAT

Annan Plan�’n� iki kesimlilik ile ilgili
bölümdeki ekonomik yap� il yerle�im ve
nüfus konular� ile ilgili maddelere dikkat
edilmesi gerekir; Plan kabul edilseydi 5.
ve 9. y�llar aras�nda belediye ve köy
nüfusunun yüzde 8 i oran�nda, 10. ve 15.
y�llar aras�nda ise yüzde 18 oran�nda
Rum, kuzeye yerle�me hakk�na sahip
olacakt�. Ancak Karpaz Bölgesindeki
Dip Karpaz, Yeni Erenköy, Sipahi Ve
Adaçay köylerine eski Rum sakinleri
hiçbir s�n�rlama ve k�s�tlamaya tabi
olmaks�z�n geri dönebileceklerdi. Ayr�ca
74’ten sonra güneye göçmü� ve bugün
ya�� 65’i geçmi� olan Rumlar, 5 y�ll�k
s�n�rlama ile ba�l� olmaks�z�n kuzey
kesimindeki eski topraklar�na göç edebi-
lecektir. Bu ki�ilere aile üyeleri de refa-
kat edebilecektir. Üstelik Karpaz’�n eski
eski sakinleri, 65 ya��n� doldurmu�
Rumlar ve aile üyeleri 6y�ll�k yerle�im
s�n�rlamas�na uymalar� halinde  %18lik
orana tabi tutulmayacaklard�r.
Anla�madan sonra da Rumlar�n yerle�im
hakk�na getirilen s�n�rlamalar�n temel
hak ve özgürlüklere ayk�r� oldu�unu öne
sürerek A�HM’e müracaatla s�n�rlamala-
r�n kald�r�lmas�n� talep etme haklar� var-
d�r. Böyle bir durumda K�br�s Türk
parça devletine yerle�mesi öngörülen
Rumlar�n oran� 15.y�la gelmeden de
yüzde 28’e ula�abilecek, hatta tüm s�n�r-
lamalar�n kalkmas� söz konusu olacakt�r.
K�br�s Türk parça devletinde yüzde 28
oran�nda bir nüfusa sahip olan Rum as�ll�
vatanda�lar seçme ve seçilme hakk�na
sahip olacaklard�r. Planda kurucu devlet-
lerin kendi meclislerinin yan�nda ortak
devleti temsilen ortak bir senato ve bir
Temsilciler Meclisi olmas� öngörülmü�-
tür. Ortak devlet senatosunda iki taraf�n-
da e�it temsil hakk� varken; Temsilciler
Meclisi’nde ise nüfus oran�na göre tem-
sil hakk� öngörülmü�tür. Böylece Türk
parça devletinde seçme ve seçilme hak-

k�na sahip olan Rumlar�n Türk kesi-
mine ayr�lm�� olan koltuklar�n
önemli bir k�sm�na söz konusu ola-
cakt�r.

UZUN VADE

Uzun vadede, ortak devletin yöneti-
mini üstlenecek olan ba�kanl�k kon-
seyinde Rumlar�n 4, Türklerinse 2

koltu�u olacakt�r. Ancak konsey üyeleri-
nin Türk ya da Rum as�ll� olmas� �art�
aranmazken sadece parça devlet vatan-
da�� olmalar� yeterli olacakt�r. Yani
Türklere ayr�lan koltuklarda Rum as�ll�
vatanda�lar�n oturmas� söz konusu ola-
cakt�r. Böylece adadaki Rum yönetimi
a��rla�acakt�r. Bu durum ise Annan
Plan�n�n iki kurucu devletten birinin
di�eri üzerinde egemenlik kuramayaca��
ile ilgili maddesine ters dü�mektedir.
Eski Karpaz sakinlerinin ve 64 ya��n�
geçmi� Rumlar�n kuzey taraf�na göç
etmeleriyle �u an orada ya�ayan ve
Rumlar�n “Yerle�ikler” olarak adland�r-
d�klar� Türkiye’den KKTC’ye göçmü�
olan Türkler göç etmek zorunda kalacak-
lard�r. Ancak yer de�i�tirmek zorunda
kalacak olan Türk yerle�ikleri aç�s�ndan
ada da demografik dengenin tam olarak
düzeltilmesi söz konusu de�ildir1.Bu
durumda Türk yerle�iklerinin gelece�i
belirsizdir. Karpaz Bölgesi Türkiye aç�-
s�ndan da stratejik önem ta��maktad�r ve
burada Rum nüfusunun a��rla�mas�
Türkiye’yi stratejik aç�dan tehdit edebile-
cektir. Bilindi�i üzere Avrupa’n�n petrol
sevk�yat�n�n önemli bir k�sm� Bakü-
Ceyhan hatt�ndan yap�lmaktad�r ve
Karpaz Türkiye’nin bu hatt�n iki tarafl�
güvenlik ve kontrolünü sa�lamas� aç�s�n-
dan çok önemlidir. Ayr�ca K�br�s adas�
kendisine en yak�n kara olan Türkiye ile
ekonomik ba�lar�n� sa�lamla�t�rmal�d�r.
Rum yönetimi �u an bile bu ba�lar�n
kopar�lmas� için AB silah�n� kullanmak-
tad�r. Gelecekte, Karpaz’da Rum nüfusu-
nun ve ortak senatoda Rum as�ll� vatan-
da�lar�n artmas�yla bu ba�lar�n kopar�l-
mas� kaç�n�lmaz olacakt�r. Annan Plan�
sadece nüfus aç�s�ndan de�il ekonomik
aç�dan da Türk kesimine zarar verebile-
cek niteliktedir. Mesela, plan kabul gör-
dükten sonra Güzelyurt’ Rumlara veril-
mesi söz konusudur. Bu da Türk kesimi-
nin sulu tar�m arazilerinin yüzde 67.5lik
k�sm�n� kaybetmesi demektir. Böylece
Türk kesimi hububat, sebze, narenciye
ve patates üretimlerinin büyük bir k�sm�-
n� kaybetmektedir. Böylece tar�m sektö-
ründeki toplam kay�p 127milyon dolar
civar�nda olacakt�r, bu rakam KKTC’nin
tar�msal gelirinin yüzde 33’üne denk gel-
mektedir. Ayr�ca Güzelyurt’un Rum
yönetimine devredilmesiyle burada mev-
cut olan 1350 i�yeri kapanacak ve tar�m-
da olanlarla birlikte 13 bin ki�inin i�siz
kalmas� söz konusu olacakt�r. Bütün bu
veriler de�erlendirildi�inde görülmekte-
dir ki K�br�s Türk siyasi hayat�nda sorgu-
lanan Annan Plan� k�sa vadede K�br�sl�
Türklere uygulanan haks�z izalosyonu
sona erdirecek de olsa uzun hatta orta
vadede K�br�s Türklerini adada az�nl�k
haline getirebilecek uygulamalar mev-
cuttur. Ayn� zamanda K�br�s Türkleri ile
Türkiye'nin savunma konusunda paralel
çizgisine de zarar verebilecek bir metin-
dir. Bu sebeple K�br�s Türk siyasileri
plan� yeniden ele almak yerine gerçekten
adada iki kesimlilik ilkesine uygun bir
anla�ma için gerek Birle�mi� Milletler
gerek AB nezdinde çal��malar yapmaya
çal��mal�d�r. Bu sayede uluslararas� top-
lum Referandum sonras� olu�mu�
“çözüm taraftar� K�br�sl� Türkler” imaj�n�
kuvvetlendirmi� olacakt�r.

Ça�da� DUMAN

ANNAN PLANI
VE 

�K� KES�ML�L�K(!)

Ege Üniversitesi’nde Bulgaristan
seçimleri konu�uldu

Klasik otomobil ve motosikletler
SARAYBOSNA'DA BULU�TU 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Diyanet Vakfının
(TDV) "Hediyem Kur'an
Olsun" isimli projesi kap-

samında, Balkanlar'daki 8 ülke-
de yaşayan Müslümanlara
hediye edilecek Kur'an-ı
Kerim'in 50 bin Boşnakça mea-
linin dağıtımına Bosna
Hersek'te başlandı. TDV'nin
Diyanet İşleri Başkanlığı ile
"İlahi mesajın yeryüzünde ulaş-
madığı kimse kalmasın" sloga-
nıyla başlattığı proje kapsamın-
da basılan ilk Boşnakça mealle-
rin dağıtımı, başkent
Saraybosna'daki tarihi Hünkar
Camisi'nde yapıldı. Hünkar
Camisi'ndeki tanıtım toplantısı-
na katılan TDV Genel Müdür
Yardımcısı Abdurrahman Çetin,
proje kapsamında dağıtılan
Kur'an-ı Kerim meallerinin,
Türk halkının Bosna
Hersek'teki kardeşlerine hedi-
yesi olduğunu ifade etti.
www.dunyabulteni.net’e göre,
Çetin, proje kapsamında
Türkiye genelinde 700 bin civa-
rında bağışa ulaşıldığını anım-
satarak bunun yaklaşık 500
bininin dağıtımının gerçekleşti-
ğini kaydetti. Kur'an-ı Kerim
meallerinin Türk cumhuriyetle-
ri, Balkan ülkeleri ve dünyanın
ihtiyaç duyulan bütün bölgele-
rine dağıtılmasının planlandığı-
nı aktaran Çetin, "Ramazan

sonu itibarıyla yaklaşık 530 bini
dağıtılmış olacak. Bu 530 bin
içerisinde 50 bini Boşnakça
mealli olarak basıldı." dedi.
Boşnakça meallerin, Bosna
Hersek İslam Birliği çatısı altın-
da faaliyet gösteren El Kalem
Yayınevi tarafından basıldığını
söyleyen Çetin, "Balkanlar coğ-
rafyasında yaşayan ve
Boşnakça konuşan insanlarımız
için 50 bin adet basım çalışması
yapıldı. Bunlar bölge ihtiyaçla-
rına göre dağıtılacak." diye
konuştu. Çetin, proje kapsamın-
da Kur'an-ı Kerim'in 10 dile

çevrildiğini sözlerine ekledi.
Bosna Hersek İslam Birliği Din
İşleri Müdürü Nusret
Abdibegovic de bugünkü tanı-
tım programının, Bosna Hersek
İslam Birliği ile Diyanet İşleri
Başkanlığının ramazan öncesi
etkinliklerinden biri olduğunu
belirterek "Ramazan ayı Kur'an-
ı Kerim ayıdır. Kur'an, Allah'ın
kelamıdır. Dolayısıyla hakikat-
tir. Bizim görevimiz de bu haki-
kati yaymaktır." ifadelerini kul-
landı. Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Hasan Atlı da iki

ülkenin ilgili kurumlarının
ortak çalışması olarak basılan
50 bin Kur'an-ı Kerim mealini
Balkan ülkelerinde yaşayan
Müslüman Boşnaklara dağıta-
caklarını söyledi. Kur'an-ı
Kerim'in Boşnakça mealleri,
Bosna Hersek'in yanı sıra
Hırvatistan, Sırbistan,
Arnavutluk, Slovenya, Kosova,
Makedonya ve Karadağ'da
yaşayan Müslümanlara hediye
edilecek. Meallerde, Boşnak
alim Besim Korkut'un ilk baskı-
sı 1977 yılında yapılan tercüme-
sinin kullanıldığı bildirildi.
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Rus Avrasyac�l���
Sovyetlerin y�k�lmas�ndan
sonra kurulan BDT strateji-

sinin ba�ar�s�zl��� sonras�nda yeni
bir tarz ve fikirle Sovyet dönemin-
deki etki alan�n� ABD'ye kapt�r-
madan Rusya'n�n etkisini sürdür-
mesine olanak sa�lam��t�r.
Günümüzde BDT ülkelerinin
önemli bir k�sm� Avrasyac�l�k fikri
etraf�nda birle�mi�lerdir. Avrasya
Birli�i konusunda Türkiye, �ran,
Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve
Özbekistan ayn� zamanda bu stratejinin
k�r�lma noktalar�d�r. Rusya'daki
Avrasyac�l�k hareketi günümüz
Rusya's�n�n temel d�� politika anlay���-
d�r. Rus Avrasyac�l���n�n Ortodoksluk
ideolojisine dayand���na yönelik ele�ti-
riler vard�r. Bu ele�tiriyi yapanlar yine
Dugin'in fikirlerine tak�l� kalm��lard�r.
Dugin'in 2000'li y�llar�n ba��nda ortaya
att��� Avrasyac�l�k temelli fikirlerine
göre Ruslar, dünyaya medeniyet götür-
mekle görevlendirilmi� kutsal bir mil-
lettir. Dugin'in buna dair belli ba�l�
görü�leri �öyledir: “Ortodoksluk bu
medeniyetin dinidir. Rusya tüm dünya-
ya hükmetmek istiyorsa öncelikle
ABD'ye kar�� bir cephe kurmal�d�r. Bu
cephede �ran, Almanya, Japonya yer
almal�d�r. Çin ve Türkiye Rusya'n�n
tarihsel dü�manlar�d�r. Bu iki ülke
Rusya'n�n hedefleri önünde en büyük
engeldir. Bu iki engeli bertaraf etmenin
yolu iki ülkede kar���kl�k ç�kar�p parça-
lamaktan geçer. Türkiye var olan kimli-
�i ve tarihi alt yap�s�yla Orta Asya'daki
Türk Cumhuriyetlerinde milli uyan���
tetikleyecektir. Böyle bir durum
Rusya'n�n tüm Orta Asya hedeflerini
yok edecektir. Orta Asya'da �ran'�n
etkinli�i art�r�l�rsa Türkiye'nin bu böl-
gelere girmesi de engellenecektir.
Türkiye'de etnik ayr��t�rma ve çat��ma
ç�kar�lmal�d�r. Ayr�l�kç� Kürt hareketler
desteklenmeli ve Türkiye'ye yak�nl�k
gösteren Azerbaycan, �ran-Rusya-
Ermenistan aras�nda payla��lmal�d�r."
Dugin'in 2000'li y�llar�n ba��nda dillen-
dirdi�i bu fikirleri daha çok Ruslar�n
ABD'ye kar�� kurmaya çal��t��� ittifak�n
tan�m� niteli�indedir. Dugin'in fikirleri-
ne Rusya'da muhalefet edenler,
Türkiye'nin parçalanma teorisini ele�tir-
mi�ler, Türkiye'nin de içinde bulundu-
�u bir Avrasya stratejisini öne sürerek
“ortak medeniyet" vurgusu yapm��lar-
d�r. Türkiye ile Avrasya'da i�birli�i
yap�lmas� gerekti�ini ileri sürmü�lerdir.
Rusya'da Putin ba�ta olmak üzere poli-
tika üreticiler ve uygulay�c�lar Türkiye
ile dostane ili�kiler kurulmas�n� tercih
etmi�lerdir. Dugin'in de özellikle 15
temmuz FETÖ Darbe giri�iminden
sonra Türkiye'ye dair fikirlerinde
önemli de�i�imler olmu�tur. Dugin
daha önce yazm�� oldu�u kitaplar�ndaki
Türkler ve Türkiye aleyhine yaz�lan
bölümleri ç�kartarak daha olumlu bir
tav�r sergilemeye ba�lam�� ve ilgili
bölümleri yeniden yazm��t�r. Dugin'in
fikirlerindeki de�i�iklik kendisini:
“Türkiye, önceden kendi ulusal ç�karla-
r� konusunda ko�ullar� ortaya koyarak,
Moskova ve Tahran ile birlikte tüm
haklara sahip bir taraf olarak Avrasya
bütünle�mesine kat�l�r." derecesinde
olumlu dönü�üme u�ratm��t�r.

AVRASYACILI�I DO�RU
TANIMLAMAK

Türkiye'deki akademik ve politik çev-
relerin Avrasyac�l��� sadece Dugin ve
fikirleriyle e�de�er tutarak de�erlendir-
mesi onlar�n Avrasyac�l��� yanl�� anla-
mas�na neden olmu�tur. Günümüzde
Rusya'da Dugin'in savundu�u
Avrasyac�l�k a��r� milliyetçilik olarak
alg�lanmaktad�r. Avrasyac�l�k teorisi
Dugin'den y�llar önce ortaya konulmu�
ve farkl� biçimde ifade edilmi�tir.
Avrasyac�l���n sahibi Dugin de�ildir ve
bundan sonra da olmayacakt�r.
Günümüzde Avrasya Ekonomik
Birli�ine üye ülkelerin ço�unlu�unun
Müslüman oldu�u gözden kaç�r�lma-
mal�d�r. Bu nedenle Rus
Avrasyac�l���n� veya Türk
Avrasyac�l���n� Dugin etkisinden kurta-
r�p kendine özgü politik bir teoriyle
de�erlendirmek faydal� olacakt�r.
Rusya'da 1991 y�l�ndan sonra Dugin'in
teorisyenli�ini yapt��� “Yeni
Avrasyac�l�k" politikas�, Putin ve çevre-
sindeki politika uygulay�c�lar taraf�ndan
uygulanabilir görülmeyerek de�i�ikli�e
u�ram��t�r. Bu de�i�ikli�e ba�l� olarak
son y�llarda Avrasya co�rafyas�nda
“Rus Dünyas�" kavram� ön plana ç�ka-
r�lm��t�r.
Rus Avrasyac�l���nda lider Ruslard�r.
Avrasyac�l�k çat�s� alt�nda pek çok
de�i�ik millet bir araya gelmi�tir. Bu
çat� Tatarlar�, Slavlar�, Finleri, Farslar�,
Kafkas halklar�n� kendi milli kültürünü
de koruyacak biçimde ortak amaç etra-
f�nda birle�tirmektedir. Avrasya üst bir
kültürdür. Avrasya terimi ayn� co�raf-
yay� payla�an milletlerin olu�turdu�u
imparatorlu�un ad�d�r. Bu milletler
tarih boyunca birbirleriyle tan���k ve
biti�ik ya�am��lard�r. Bu tan���kl�ktan
dolay� milletler aras�nda da yo�un bir
kar���m ya�anm�� ve melez bir toplum
ortaya ç�km��t�r. Avrasya kültürel alan
olarak Bizans, Helen, Türk-Tatar ve
Rus alt kültürlerinin birle�imiyle olu�-
mu�tur. Rusya, tarihte Avrasya co�raf-
yas�n�n liderli�ini yapan Cengiz Han'�n
miras�na sahip ç�kt���n� iddia etmekte-
dir. Fakat Rus Avrasyac�l��� önündeki
en büyük engel Amerika'd�r. Ruslara
göre ABD kar��s�nda al�nabilecek bir
yenilgi Avrasya projesini de ba�ar�s�z
k�lacakt�r. Sovyetler Birli�inin da��lma-
s� sonras� Rus Avrasyac�l���na ilgi gös-
teren ülkeler ayn� zamanda küreselle�-

meye, Atlantikçili�e kar�� durabilmek
için de bu harekete kat�lm��lard�r.
Turuncu ve kadife devrimlerin etkisi
birçok ülkeyi Rusya'ya yakla�t�rm��t�r.
Ayr�ca bu ülkeler, Avrasya Birli�i çat�-
s� alt�nda uluslararas� terör, uyu�turucu
ticareti ve kaçakç�l�k gibi uluslararas�
boyuttaki sorunlarla da ba� edebilecek
güce kavu�mu�lard�r.
Rusya'da son dönemlerde Bagramof'un
ortaya att��� “Türk-Slav Birli�i" esas�na
dayanan teori s�kça tart���lmaktad�r. Bu
yeni teori geçmi�te önemli bir tarihi
birikime sahip Alt�n Orda Devleti bün-
yesindeki Türk-Müslüman topluluklara
Rusya tarihinde hak ettikleri de�eri ver-
meyi öngörmektedir. Avrasyac�l���n
ba�ar�ya ula�abilmesi için Türk ve Slav
topluluklar�n�n birlikte hareket etmele-
rinin gerekti�i üzerinde durulmaktad�r.
Avrasya tabiriyle co�rafi de�il, kültürel
birlikteli�in amaçland��� dü�ünüldü-
�ünde bu birliktelik ancak Türk ve Slav
topluluklar�n�n ortak amaç etraf�nda
bütünle�mesiyle ba�ar�ya ula�acakt�r.
Avrasya k�tas�nda Türk-Slav birlikteli-
�ine en fazla ABD ve Almanya muha-
lefet etmektedir. ABD, Türkiye'nin
Rusya ile ortak amaç etraf�nda birle�-
mesini kendi ç�karlar� aç�s�ndan zararl�
görmektedir. Almanya ise Rusya'n�n
Türkiye ile ortak i�birli�i kurmas�
halinde kendi ekonomik ç�karlar�n�n
zarar görece�ini dü�ünmektedir. Bu
co�rafyada sadece Çin, Rusya ve
Türkiye ile ortak amaç etraf�nda ekono-
mik birlikteli�e önem vermektedir.
Avrasya kültürünün en önemli belirle-
yici unsurunun Turan (Türk) çizgisi
oldu�unu gözden kaç�rmamak gerekli-
dir.

BÖLGEYE YÖNEL�K 
STRATEJ� BEL�RLENMEL�

Bat� (Avrupa) ile Do�u (Asya) aras�nda
köprü olan Avrasya'daki topluluklar�n
temsilcili�ini Türkiye ve Rusya yapabi-
lir. Bu iki ülkenin tek ba��na hareket
edece�i bir Avrasya'n�n etkisi de iste-
nildi�i ölçüde olmayacakt�r.
Günümüzde Avrasya, dünya hâkimiye-
ti için ABD, Rusya ve Çin'in mücadele
sahas�d�r. Türkiye, �ran ve Hindistan da
bu mücadeleye zamanla dâhil olmu�lar-
d�r. Türkiye-Kafkaslar ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri hem sahip olduk-
lar� yeralt� zenginlikleri ve petrol kay-
naklar� hem de enerji ula��m hatlar� aç�-
s�ndan bir çeki�me bölgesidir. Bu bölge
genelde Türk ve akraba topluluklar�n
ya�ad��� sahalard�r. Bu nedenle Rus
Avrasyac�l���n�n ba�ar�l� olmas� ad�na
bu bölgelerden Türkiye'yi uzak tutmak
gerekti�ine dair görü�ler vard�r.
Türkiye bu bölgelere aktif ve planl�
girebilmek için istekli davranmamakta-
d�r. E�er Türkiye bu bölgelere uzun
vadede daha planl� biçimde yakla��rsa
Rus Avrasyac�l���n�n bölgedeki etkisi
azalacakt�r. Rusya bu tehlikeyi gördü�ü
için Türkiye ile Avrasya rekabetine gir-
mektense i�birli�i yaparak ortak bir
Avrasya Birli�i çat�s� alt�nda birle�ebi-
lece�ine dair planlar� tart��maktad�r.
Rusya'n�n Türkiye planlar�na kendi içe-
risinden oldukça sert muhalefet edenler
vard�r. Bu muhalefet edenler Rusya ile
ya�anan uçak krizi sonras� istediklerini
alm��lar ve Rus toplumunu Türk dü�-
manl��� konusunda beslemi�lerdir. Tüm
bu ya�ananlar ve planlara ra�men
Türkiye, Avrasya stratejisini henüz
olu�turamad��� için Rusya ile birlikten
kaç�nmaktad�r. Rusya, Avrasya'da raki-
binin olmad���n� dü�ünmektedir.
Rusya, rekabetin olmad��� Avrasya
co�rafyas�nda �anghay ��birli�i Örgütü
ve Birle�ik Devletler Toplulu�u gibi
aktif örgütlerle kolayca askeri, kültürel,
ekonomik ve siyasal bütünle�me bula-
bilmektedir.

GÜÇLÜ B�R KUTUP 
DO�AB�L�R

Türk Avrasyas�n�n ba�ar�l� olabilmesi
için Rusya içerisinde ya�ayan Türk top-
luluklar�yla ileti�im ve i�birli�inin art�-
r�lmas� gerekmektedir. Fakat Rusya bu
tehlikeyi gördü�ü için Türkiye'yi kendi-
sinden uzak tutmaya çal��m��t�r.
Rusya'n�n bu politikas� zamanla kendi-
sinin de bölgede izole edildi�ini anla-
mas�yla çökmü�tür. �ki ülke birbirlerine
olan ba��ml�l�klar�n� daha iyi anlam��lar
ve h�zl� biçimde i�birli�ine yeniden
dönmü�lerdir.
Rus Avrasyac�l��� veya Türk
Avrasyac�l��� tek ba��na dünyada ayr�
bir kutup olu�turamaz. Ancak bu iki
teori ortak amaçlar etraf�nda birle�ebi-
lirse dünyada güçlü bir kutup do�abilir.
Türk-Rus i�birli�i her iki topluma güç
kat�p refah� art�racakt�r. Bu iki devlet
beraberli�i seçerek tek kutuplu dünyaya
meydan okuyabilir. Türk-Rus ili�kile-
rinde 24 Kas�m 2015 bir dönüm nokta-
s� olmu�tur. Bu kriz süreci sonras�nda
27 Haziran 2016'daki normalle�me ile
iki ülkenin stratejik i�birli�ine giden
yolu aç�lm��t�r. Avrasya Birli�i hareketi
ve medeniyet anlay��� Türkiye
Cumhurba�kan� Erdo�an ve Rusya
Devlet Ba�kan� Putin'in inisiyatifiyle
k�sa sürede aktif hale gelebilir. Çünkü
her iki toplum da bu birle�meye ve
ortak hareket plan�na haz�r haldedir.
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Balkanlar, Avrupa “Kalesi’nin” bir anlamda do�u duvar�n�
olu�turuyor. Son dönemlerde ise özellikle do�udan gelen

mültecilerin de Avrupa’ya ula�ma kap�s� oldu�undan,
Orta Do�u’da ya�anan Suriye krizinden ba��ms�z olmaya-

cak �ekilde riskli bir alan�n varl��� anlam�na da geliyor

BALKANLARIN
çok bilinmeyenli
son durumu

AB’nin Türkiye’ye karşı sözü-
nü tutmayarak geri dönü-
şüm anlaşmasında zik zak

yapması özellikle Avrupa’ya geçiş
güzergâhı olan Balkanları olumsuz
etkilemiştir. Özellikle IŞİD’in Bosna,
Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan
Müslüman nüfus arasında kendine
yer edinerek Avrupa’yı tehdit edişi-
ne de dikkat çekmek istiyorum.  AB
ve NATO’nun genişlemeleri açısın-
dan da Balkan ülkeleri büyük önem
taşımaktalar. Arnavutluk,
Bulgaristan, Hırvatistan ve
Romanya NATO ülkeleri olarak; son
üçü de AB üyesi olarak Rusya’nın
bölgede yaymaya çalıştığı nüfuzuna
karşı da önemli bir kalkan görevi
görüyorlar.  Avrupa ülkelerine uza-
nan enerji koridorunun önemli bir
parçası olmaları da oldukça önem-
li. Aslında Türkçe bir kelime olan
Balkanlar, yalnız Avrupa’nın değil,
ABD, Rusya ve tabiki Türkiye’nin
gözdesi durumundadır. ABD, Rusya
ve AB’nin materyalist çıkarlarının
yanında Türkiye’nin bölgeyle 600
yıllık bir geçmişe dayanan, inanç ve
akrabalık bağları vardır. Balkanlar
uzmanı, ABD Louisville
Üniversitesi’nde tarih profesörü
Justin McCarty’in hazırlamış olduğu
“Ölüm ve Sürgün” kitabı, Balkan
tarihini en iyi anlatan bir eserlerden
biri. Prof. Justen McCarthy’nin bu
eseri mutlaka okunmalı. Ancak
Balkanları bir kitapla anlamanız
mümkün değil. Zira bölge adeta
yaşayan canlı bir tarih.  Sürekli takip
ve denetim gerektiriyor. Birçok insa-
nın hala milliyetçilikle, nefret söy-
lemleriyle ve tarihi olaylarla meşgul
olduğu Balkanlar'da asıl yapılması
gereken, ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi, yeni istihdam olanaklarının
yaratılması, eğitim kalitesinin artırıl-
ması, yaşam standartlarının yüksel-
tilmesi olabilir. Düne kadar AB’ne
katılım Balkanlar için bir amaç veya
ilaç gibi olsa da son günlerde AB’nin
kendi içindeki problemleri ve
İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararı
Balkanlarda yeni oluşumlara gebe-
dir. Milliyetçi söylemlerin
Balkanlar'da oy kazandırdığını bilen
siyasetçiler ise sürekli geçmişten
bahsediyor, köprüler yerine engeller
çıkarıyor, pozitif olmak yerine bile-
rek ayrılıkçı söylemlere yer veriyor-
lar. Bu politikalar,  bölgenin geleceği-
ni tehlikeye atarken politikacıların
gününü kurtarıyor. Birlikte yaşamak
zorunda olan Balkan halklarının,
aralarındaki anlaşmazlıkları da
aşması gerekiyor. Balkanlar'ın daha
parlak bir geleceğe mi, yoksa bir
belirsizliğin olduğu başka bir yöne
mi gideceğini, bölge ülkelerinin, dış
müdahalelere aldırmadan kendi ara-
larında anlaşıp birlikte yaşayıp yaşa-
yamayacakları konusunda verecek-
leri karar belirleyecektir. Tabi eğer
yapabilirlerse… 

BALKANLAR’DA 
SAVAŞ İHTİMALİ

Balkanlar, 12 farklı devletten müte-
şekkil olsa da bağrında çok daha
fazla millet, ırk, din, insan motifi
barındırır.  Irkçılık, Balkanların en
tehlikeli virüsüdür. Balkanlarda

yükselen milliyetçilik, ırkçılık, İslam
karşıtlı ve hatta son dönemde göç-
men karşıtlığı politikalar bölgenin
barışına zarar veriyor. Avrupa'nın
genelinde gördüğümüz ırkçılık,
yabancı düşmanlığı giderek
Balkanlar'da da artıyor. Bundan
Türkiye de doğrudan etkileniyor.
Özellikle dini konulardaki milliyetçi-
lik Balkanlarda çok görünen bir
durum.  Balkanlarda aşırı milliyetçi
ve ırkçı söylemlerin artması
Müslümanları ötekileştiriyor.
Avrupa’da Müslüman karşıtı söy-
lemleri çok ciddi anlamda kullan-
masının ırkçı partilere prim verilme-
sine yol açıyor. Balkanlarda çok fark-
lı dini yapılanmalar mevcut.
Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi,
Türk Ortodoks Patrikhanesi, Rus
Ortodoks Patrikhanesi, Suud
Selefiliği, İran Şiiliği, Bektaşilik,
Bâtınilik, Protestanlık, Evanjelizm,
Yahudilik gibi dinsel unsurlar
Balkanlarda aktif durumda. Diğer
taraftan Slav kardeşliği (Birliği) ,
Ortodoks yakınlaşması, genel
anlamda Hristiyan  (Haçlı) ittifakı,
Arnavut milliyetçiliği, Sırp milliyet-
çiliği gibi birçok birlikler mevcut.
Bütün bunlar Balkanların patlamaya
hazır bir bomba olduğunun göster-
gesidir. Merak edilen bomba fitilinin
kimin tarafından ne zaman ve hangi
nedenlerle ateşleneceğidir? Diğer bir
soru ise Batılı ülkelerin başta ABD-
NATO olmak üzere böylesi bir
Balkan savaşı çıkması halinde
müdahale edecek taraf olup olmaya-
cağı?

ABD - RUSYA ÇEKİŞMESİ 

Rusya-ABD arasında güç çekişmesi
de olayların tırmanma hızını artırı-
yor. Etnik çatlaklara zorlaşan ekono-
mik koşullar, artan işsizlik-özellikle
genç işsizliği de eklenince ateşle
barut yan yana gelmiş

oluyor.  ABD’nin de Rusya’nın da
Balkanlarda çıkarları ve beklentileri
var. Bilindiği gibi Balkan ülkelerine
yönelik olarak kendisini geçmişten
bugüne Slavların hamisi olarak
lanse eden Moskova yönetiminin,
gerek nüfuz genişletme gerekse
Avrupa'ya karşı oyalama amaçlı
ikinci bir cephe açma amacıyla
Balkan ülkelerinde çeşitli faaliyetler-
de bulunuyor. 1774'te Çariçe
Katerina'nın Osmanlı
İmparatorluğu'nu Küçük Kaynarca
Antlaşması'nı imzalamaya zorlama-
sı tarihin en önemli gelişmelerinden

biridir. (Kırım'ın işgaliyle de neticele-
nen) bu Antlaşma, Rusya'ya
Balkanlar'daki Hıristiyan halkı "tem-
sil etmek" konusunda belirsiz haklar
vermiştir. Bu belirgin gelişme,
Rusya'nın Balkanlar'daki Ortodoks
Hıristiyanların koruyucusu ve baba
figürü rolünde bürünmesine yol
açmış; bu rolü hem Rusya hem de
Balkan Ortodoks halkları o günden
beri ciddiye almıştır. Dünyanın dik-
kati, Rusya’nın kuzey Avrupa’daki
Baltık ülkelerini hedef alan politika-
larına yoğunlaşırken, bazı uzmanlar
Rusya’nın Balkanlar üzerinde gide-
rek artan etkisinin, batılı güçlerin
bölgedeki çıkarlarını daha fazla teh-
dit ettiğini söylüyor. Bu uzmanlara
göre Moskova’nın hedefi, Balkan
ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurum-
larıyla yakınlaşmasını engelleyerek,
Amerika’nın ve diğer batılı ülkelerin
çıkarlarına zarar vermek.
Rusya, milliyetçi Sırbistan ile olan
bağlarını güçlendiriyor; Bosnalı
Sırpları Bosna'da kısmi ya da tam
bağımsızlık mücadelesinde cesaret-
lendiriyor; Kosovalı Sırpları
Kosova'ya karşı aynı sonucu elde
etmeleri ve baskıda bulunmaları için
cesaretlendiriyor; Karadağ'daki
muhalefet için verdiği destek ile
zaten ülkenin kaynama noktasına
getirmişti. Rusya'nın Balkanlara geri
dönmekte kararlı görünmesinin
nedeni kendi içine kapanmaya alış-
kın olmamasıdır. Günümüzde Rus
etkisi Balkanlar'ın belirli alanlarıyla
(kısmen ekonomi ve daha ziyade
enerjiye yönelik) sınırlı ve ağırlıklı
olarak halk desteğine dayanıyor.
Rusya, Balkanlarda “Hibrid savaşı”
taktiğini uyguluyor. Rus General
Valery Gerasimov’un , “hibrid
savaş” olarak kavramsallaştırdığı bu
strateji Rusların Balkanlardaki yeni
oyunu. Stratejinin temeli, barış duru-
munu beyaz, savaş durumunu siyah
olarak kabul edersek iki durum ara-

sında kalan gri bölgenin kullanılma-
sına dayanmaktadır. Gri bölgede
askeri olmayan kapasitenin yönlen-
dirilmesi ve yönetilmesi konvansi-
yonel güç kullanımından çok daha
etkili olmaktadır. Askeri kapasitenin
(regular military) hibrid savaş içeri-
sinde kullanılması ise belirlenen
amaçlara ulaşıldıktan sonra elde edi-
len kazanımın korunması için kulla-
nılmaktadır.

HİBRİD SAVAŞI

Günümüzde Rusya'nın hibrid

savaşta hedef aldığı ve doğal nüfuz
bölgesi olarak gördüğü bazı Balkan
ülkelerinde, kendine bağlı sivil silah-
lı milislerin eğitimini üstlenip des-
teklediği haberlere de yansıyor. Yüz
yıl öncesindeki Balkan çeteciliğini
aratmayan yeni paramiliter yapılan-
malar, Rusya desteğinde Sırbistan,
Karadağ ve Bulgaristan'da faaliyet
gösteriyor. Onlarca silahlı grup
kendi aralarında forumlar, toplantı-
lar düzenliyor, tatbikat yapıyor ve
"güvenlik" bahanesiyle silahlı şekil-
de dolaşabiliyor. Diğer taraftan
Rusya'nın Balkanlarda gerçekleştir-
diği askeri tatbikatlarla bölgedeki
gerginliğin artmasında baş rol oyna-
dığı biliniyor. Bu tatbikatlarda
Belarus ve Sırbistan'daki orduların,
Rus ordularıyla koordineli hareketi
öngörülüyor. Rusya'nın NATO üye-
liğine karşı çıktığı ve iç işlerine
müdahale etmek istediği
Karadağ'da Eylül 2016'da Balkan
Kozak Ordusu'nu kurduğu diğer bir
gerçek. Eylül 2016'da Karadağ'ın
Kotor şehrinde Balkan Kozak
Ordusu'nun kuruluşu
esnasında gerçekleştirilen  organi-
zasyonun, "Ortodoks âlemini birleş-
tirme" amacı etrafında yapıldığı
duyurulmuştu. Paramiliter bir yapı
olarak şekillendirilmiş her biri
Kozaklardan oluşma 50'şer kişilik 26
birliğe sahip bu yapılanma, Rusya
dışındaki ülkelerde paramiliter ve
aşırılıkçı teşekkül oluşturma taktiği
açısından pek de yeni sayılmıyor.
Osmanlı döneminde Balkan toprak-
larındaki ayrılıkçı silahlı unsurların
desteklenmesi misali, Rusya günü-
müzde Balkan çeteciliğini yeniden
hortlatan unsur olarak dikkat çeki-
yor. Ayrıca geçenlerde Karadağ’da
gerçekleştirilmek istenen ama başa-
rılı olamayan askeri darbenin arka-
sında da Rusya’nın olduğu biliniyor. 
Dış politika uzmanı Edward
Joseph'a göre, Bosna, Kosova ve
Makedonya'daki belirsizlik
Rusya'ya fırsat veriyor. Rusya,
Balkanlardaki bu durumu kullan-
maya çalışıyor. Ancak AB ve
NATO’nun Balkanlardaki genişleme
isteği ve varlığı Rusya’yı endişelen-
diriyor.   Hatırlanacak olursa
Putin’in Güvenlik Konseyi başkanı
Nikolay Patrushev yaptığı bir açıkla-
mada Karadağ, Makedonya ve
Bosna’yı kapsayacak olası bir NATO
genişlemesini Rusya’ya yönelik en
büyük Batı tehditleri arasında say-
mıştı. Putin’in diğer Balkan ülkele-
rindeki hedefi, onların en azından
tarafsız kalmasını sağlamak ve
mümkün olursa Batılı örgütlere üye-
lik söz konusu olduğunda onları
kararsız durumda tutmaktır. Bu
amaçla, Rusya, Yugoslav savaşını
sona erdiren Dayton Anlaşmaları
uyarınca kurulan, şu anda
Avusturyalı Valentin Inzko’nun
başında olduğu Bosna Hersek
Yüksek Temsilciliği’nin kapatılması
için bastırıyor. Diğer yandan
ABD'nin stratejik çıkarları için
Balkanlar oldukça önemli.
Kosova’da bulunan Amerikan aske-
ri üssü Bon Steel’in ay üzerinden
bile fark edilecek kadar büyük oldu-
ğunu söylesek bilmem durumu
anlatmış olur muyuz? Kaldı ki bu
askeri üs Avrupa’daki ABD’nin ikin-
ci en büyük üssüdür. Atlantik
Çözüm Operasyonu’nun birkaç yıl-
dır devam ettiğini
belirten” ABD ordusundan
Tümgeneral Tim McGuire’nin yaptı-
ğı açıklama manidar.  Tümgeneral
Tim McGuire diyor ki; “Balkanlara
ABD’nin yaptığı askeri sevkiyat
Doğu Avrupalı müttefiklerimizi
Amerika Birleşik Devletleri’nin
sürekli taahhüdü altına aldığımızın
sadece bir işaretidir.” Amerika
Birleşik Devletleri’ne ait yüzlerce
tank, kamyon ve diğer askeri malze-
me Almanya’ya üzerinden
Balkanlara ulaştırıldı. 
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bosna Hersek'in İstanbul
Başkonsolosu Began
Muhic, Bosna Hersek'te

Türkiye'nin yaptığı çok ciddi
projelerin bulunduğu belirte-
rek, "Yatırımcılara adeta kucak
açmış durumdayız" dedi. Biga
Ticaret ve Sanayi Odasında
düzenlenen, Bosna Hersek ile
Ticari ve Kültürel İlişkileri

Geliştirme Toplantısı'na katılan
Bosna Hersek'in İstanbul
Başkonsolusu Muhic, burada
yaptığı konuşmada, Türkiye ile
Bosna Hersek arasında kardeş-
lik ve dostluk ilişkilerinin çok
güçlü olduğunu söyledi.
Biga'ya Bosna Hersek'in avan-
tajlarını anlatmaya geldiklerini
dile getiren Muhic, iki ülke
arasındaki ilişkilerin ekonomik
alanda da artarak devam etme-
sini arzu ettiklerini ifade etti.

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Bursa'nın
Türkiye'nin sayılı şehirlerin-

den biri olduğunu belirterek, mev-
cut sanayi alt yapısının Balkan coğ-
rafyalarınca değerlendirilebileceğini
söyledi. Otomotiv ve otomotiv yan
sanayi, tekstil ve mobilya konusun-
da dünyanın sayılı merkezlerinden
biri olan şehrin üretmek ve kalkın-
mak isteyen herkes için bir fırsat
olduğunu dile getiren Başkan
Altepe, "Balkanlar'da en büyük
sıkıntı üretim. Üretim az ve göç
çok. Bu nedenle, öncelikle bu sıkıntı
üzerinde durulması gerekiyor.
Üretimin artırılıp gelişmenin sağ-
lanması ve bunun doğal bir sonucu
olarak göçün durdurulması gereki-
yor" dedi. Başkan Altepe, Bursa'nın
kalkınmak isteyen Balkan coğrafya-
ları için rol model olduğunu dile
getirdi, kendilerine başvuran kamu

kurumlarına ya da özel sektöre
gerekli her türlü desteği verebile-
ceklerini, onları Bursalı işadamla-
rıyla buluşturabileceklerini belirtti.
www.haberler.com’a göre: Ferizay
Belediye Başkanı Muharrem Suarga
ise ilk kez Bursa'da bulunduğunu
dile getirerek, gösterilen misafirper-

verlik nedeniyle Başkan Altepe'ye
teşekkür etti. Kosova'nın ticari
anlamda en büyük bölgesi oldukla-
rını belirten Suarga, Bursa ile eko-
nomik ve kültürel münasebetleri
artırmak, iki bölge arasındaki iş bir-
liğini en üst seviyeye çekmek iste-
diklerini söyledi.

Ahmet GÖKSAN

KAVGANIN 
KAYIKÇISI

“Elefteria gazetesi, korkular�m�za ne
kadar yard�mc� oldu�unun fark�nda bile
de�il. �zledi�i realist (!) tutumu bizlere
bir kere daha aç�kça tekrarl�yor. Rum
taraf�, ço�unlu�un idare edece�i birle�ik
ve demokratik bir devlet istemektedir.
Realist, yap�c� ve olumlu tutum ancak
böyle bir tutumdur. ‘ço�unluk idare eder,
az�nl�k korunur’ Biz bu saçmal�klara kah-
kahalarla güldük ve ba�yazara da ‘zaval-
l�’ diyerek ac�maktan kendimizi alama-
d�k” 1968

Dr. Faz�l KÜÇÜK

AB’nden ç�k�� karar� alan �ngiltere,
�imdilerde erken seçimle u�ra��-
yor. 08 Haziran’da yap�lacak olan

seçim öncesinde Ba�bakan Bayan
Theresa May’in elini güçlendirmek için
bu karar� ald���n� duyuruyordu. Ki bu
karar 650 parlamenteri bulunan Avam
Kamaras�nda 522 kabul ve 13 ret oyu ile
kabul edildi. Bir yandan elini güçlendir-
menin hesab�n� yaparken Fransa,
Cumhurba�kan� Fraçois Hollande,
“Bunun �ngiltere’ye bir bedeli olacak.
AB kendi ç�karlar�n� koruyacak” aç�kla-
mas�n� yap�yordu. AB Konseyi Ba�kan�
Donald Tusk, �ngiltere ile yak�n ve güçlü
ili�kiler kurman�n AB’nin ç�kar�na oldu-
�unu söylüyordu. “Ama gelece�i konu�-
madan önce geçmi� sorunlar�m�z� ortadan
kald�rmak gerekir” diye ekliyordu.
Görünen o ki �ngiltere, üye olurken ya�a-
nan s�k�nt�lar ç�karken daha a��r bir bede-
li ödemesini gerektirecektir. �ngiltere’nin
üye oldu�u dönemde girdi�i yükümlülü-
�ün mali portresinin 40 – 60 milyar Euro
civar�nda oldu�u belirtiliyor. Amerika’da
yeni seçilen Ba�kanlar� genel içerisinde
100 günlük yapt�klar� ile de�erlendirili-
yor. Bu söylem bir dönem Türk siyasetin-
de de kullan�l�yordu. Türkiye’deki siyasi-
ler 100 günü yeterli görmediklerinden
olacak 500’er günlük programlarla de�er-
lendirilmeye ba�lanm��t�. �imdilerde bu
söylemin Türkiye’de unutuldu�unu söy-
lemek istiyoruz. Amerikal�lar Donald
Trump’un ilk 100 gününün ba�ar�s�z
oldu�unu kaydediyorlar. Bütün dünya ile
kavga etmekten çal��maya ay�racak i�
yapacak zaman� olmam��t�r diye dü�ün-
mek istiyoruz. 

24 N�SAN SIKINTISI

Ermeniler 1915 y�l�nda ya�ananlar� yine
and�lar. Cumhurba�kanlar� Bay Serj
Sarkisyan, “1915’te ya�ananlar nedeniyle
Osmanl� �mparatorlu�unu suçlarken teh-
cir ad� alt�nda katliam yap�ld���n� söylü-
yordu. Buna ko�ut y�ldönümü nedeniyle
Amerikan Ba�kanlar� geçmi�te söylendi�i
gibi Bay Trump’ta ya�ananlar� ‘büyük
felaket’ olarak tan�ml�yordu. Burada bir
s�k�nt�dan da söz etmek gerekti�ini dü�ü-
nüyoruz. Her y�l 24 Nisan yakla��rken
Ba�kanlar�n yan�na gelen yaban ar�lar�
ba�kanlar�n dillerini soktu�undan olacak
‘katliam’ sözcü�ünü söyleyemiyorlar. Bu
nedenle yaban ar�lar�n�n sald�r�s�ndan
ba�kanlar� koruyamad�klar� için
Ermeniler yak�nda “Yaban ar�lar�na
ölüm” diye soka�a ç�karlarsa �a��rt�c�
olmayacakt�r. Bizler yinelemekten b�kt�k.
Adadaki çözümsüzlü�ün temel nedeninin
kar��l�kl� güvensizlik oldu�unu yineliyo-
ruz. Kar�� taraf her f�rsatta güveni zedele-
yecek davran��tan geri durmuyor. Son
olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram� etkinliklerine kat�lmak
üzere Larnaka üzerinden adaya gelmi�
olan S�rp ekibini geri göndermi�lerdir.
Ayn� yolu kullanarak gelen Litvanya ve
Rus ekiplerinin Kuzey K�br�s Türk
Cumhuriyeti’ne geçi�i konusunda s�k�nt�
ya�anmamas�na kar��n S�rp ekibine yap�-
lanlar� anlamak olanakl� de�ildir. Yap�lan
bu hareketi b�rak�n güven ortam�n� zede-
lemeyi o ya�taki çocuklara yap�lan en
hafif tan�m� ile sayg�s�zl���n büyü�üdür.
Bay Nikos Anastasiadis’in Temmuz
ay�na kadar çözüm beklemeyiniz dedi�i
biliniyor. Buna kar��n Cumhurba�kan�
Mustafa Ak�nc� May�s ay� içerisinde
yap�lacak görü�melerde sonuca ula��labi-
lece�i iyimserli�ini ta��yor. 07 Nisan
2017 tarihinde parlamentolar�n da ald�k-
lar� Enosis kutlamas� karar� konusunda
kendi aralar�nda yapt�klar� tart��malar�n
kay�kç� kavgas�n�n ötesine geçemedi�i
biliniyor. Bu tart��malar� yerinin dar
oldu�unu söyleyerek oyun oynamayan
gelinin davran��� ile birebir örtü�üyor.
Rum Ulusal Konsey toplant�s�nda müza-
kerelere yönelik olarak tam ç�kmaz�n
kula��n�n elinde oldu�u aç�klamas� yap�-
l�yordu. Rum ba�kanl�k seçimine haz�r-
land��� bilinen Bay Nikos Anastasiadis’in
Ak�nc� ve K�br�s Türklerine kar�� sertli�i-
nin dozunu artt�rmas� çözümden yana
olmad�klar�n�n yeni bir göstergesidir.
Rum siyas� partilerinin de Ulusal Konsey
toplant�s� sonras�ndaki aç�klamalar�n�n da
ayn� sertlikte oldu�una tan�k oluyoruz.
Bu yakla��m içerisinde olanlarla ortak
federal bir yap�n�n kurulamayaca��n�n
bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Hasip GÜLTA�

MAKEDONYA
NEREYE 
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MU�LA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye ile ilişkilerin
geliştirilmesi kapsamın-
da Kosova ve Bosna

Hersek'ten Muğla'ya gelen
yetkililer Vali Amir Çiçek'i
ziyaret etti. Orta Bosna
Kantonu Ekonomi ve Tarım
Bakanı Sedzad Milanoviç,
Bosna Hersek Zenica-Doboj
Kantonu Turizm Bakan
Yardımcısı Osman Buzz,
Kosova Demokratik Türk
Partisi Milletvekili ve Meclis
Başkanvekili Fikrim Damka,
Kosova'nın Prizren Meclis
Başkan Yardımcısı Levent Buş
ve bazı sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile Muğla Türk
Ocakları Temsilcilerinden
oluşan heyet, Vali Amir Çiçek
ile bir araya geldi.
www.haberler.com’a göre;
Bosna Hersek Ekonomi
Bakanı ve beraberindeki

heyeti karşılayan Vali Çiçek,
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, Muğla ile
Bosna Hersek arasında eko-
nomik, ticari ve turizm faali-
yetleri konusunda belli başlı
ilişkiler kurulabileceğini dile
getirdi. Çiçek, iki ülke arasın-
da kurulacak işbirliğinin iyi
sonuçlar vereceğini söyledi.
Muğla hakkında Bakan
Sedzad Milanovic'e bilgi

veren Vali Çiçek, Muğla'nın
coğrafi konumu, nüfusu,
doğası, iklimi, tarihi ve kültü-
rel güzelliklerinden bahsetti.
Kültür ve turizm konularında
fikir alışverişinde bulunmak
ve ortak çalışmalar yapmak
için Muğla'ya geldiklerini
belirten Saray Bosna
Ekonomi Bakanı Sedzad
Milanovic ise kente hayran
kaldıklarını ifade etti.

Bursa Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Recep Altepe, iki bölge aras�ndaki i�
birli�i imkânlar�n� ara�t�rmak üzere Kosova’dan Bursa’ya gelen Ferizay
Belediye Ba�kan� Muharrem Suarga ve beraberindeki heyeti a��rlad�

MOSTAR - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı

Başkanlığı (TİKA) ve Bosna Hersek
Federasyonu Eğitim ve Bilim
Bakanlığı işbirliğinde yapılan "Özel
Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe
Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile
Aşıyorum" projesi Bosna Hersek ziya-
retiyle devam etti.
www.haberler.com’a göre; Nisan ayı-
nın ilk haftası iki ülkenin Milli
Eğitim Bakanlıkları ve TİKA arasında

imzalanan protokolle başlayan prog-
ramın ilk etabında aralarında Bosna
Hersek Federasyon Milli Eğitim
Bakanı Danışmanı Alden Kajtaz'ın da
bulunduğu ülkenin farklı bölgelerin-
deki özel eğitim okulları yöneticile-
rinden oluşan 12 kişilik bir heyet
Türkiye'de özel eğitim alanında yasal
düzenlemeler, özel eğitim uygulama-
ları, öğretmen yetiştirme faaliyetleri
ve özel yeteneklilere yönelik uygula-
maları İstanbul'da bulunan ilgili
okullara yapılan çalışma ziyaretlerin-
de yerinde gözlemlemişti. Programın
ikinci etabı dahilinde gerçekleşen
Bosna Hersek çalışma ziyareti ise

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Celil
Güngör'ün Bosna Hersek
Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı
Elvira Dilberovic ile bir araya gelme-
siyle Mostar'da başladı. Hafta boyun-
ca süren ziyaretler çerçevesinde Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve TİKA'dan gelen
uzmanlar Mostar, Tuzla, Zenica ve
Saraybosna'da bulunan özel eğitim
kurumlarını ziyaret ederek okullarda-
ki eğitimciler ve yetkili hükümet tem-
silcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kosova Bursa'yla
i� birli�i aray���nda

Balkanlar’dan Mu�la’ya
T�CARET KÖPRÜSÜ

Seçimlerden sonra Makedonya Cumhurba�kan�
Say�n �vanov hükümet kurma görevini VMRO
genel ba�kan� Gruevski'ye vermi�tir. Ancak

Gruevski ile hiç bir parti koalisyon yapmay� kabul etme-
mi�tir. Görevi iade ettikten sonra hükümet kurma görevi-
ni Arnavut partileri ile Meclis ço�unlu�unu elinde bulun-
duran ve hükümeti kurma konusunda anla�t�klar�n� dek-
lare edem SDSM lideri Zaev'e verilmesi gerekirken
Cumhurba�kan� �vanov vmro etkisiyle görevi Zaev'e ver-
memi�tir. Üstelik Seçimlerin üstünden dört ay geçmesine
ra�men hükümet kurulamam��t�r. VMRO iktidar� kay-
betmemek için Cumhurba�kan� �vanov'a nüfuz ederek
hükümetin kurulmas�n� engellemeye çal���rken di�er
yanda ülke genelinde taraftarlar�na protestolar ve �rkç�
ta�k�nl�klar yapt�rmaktad�r. �ktidar� kaybetmemek için
ülkeyi iç sava�a sürükleyecek eylemler ve provokasyon-
lar vmro marifetiyle sergilenmektedir. Buna ra�men
Türk, Bo�nak, Rom partilerinin destek verdi�i Makedon
sosyal demokrat ittifak� SDSM lideri Zaev ile Arnavut
partiler sa�duyu ile hareket etmektedir. Meclisi i�letmek
için gerekli ad�mlar at�lmaktad�r. En son geçti�imiz gün-
lerde bu koalisyon üstüne mutab�k oldu�u Arnavut DUI
partisi milletvekili Say�n Caferi'yi Meclis ba�kan� olarak
seçmi�tir. Bu seçim üzerine vmro militanlar� meclisi
silahla basm�� demokrasi cephesinde yer alan Makedon,
Türk, Arnavut milletvekillerine sald�rm��lard�r. Arnavut
PDSH partisi genel ba�kan� Say�n Sela bu sald�r�da a��r
yaralanm��, halen hastanede tedavi edilmektedir. SDSM
genel ba�kan� Say�n Zaev ba�ta olmak üzere pek çok
Demokrasi blo�una mensup Makedon, Arnavut ve Türk
vekil bu sald�r�da yara alm��t�r. Meclis bask�n�
Makedonya Demokrasisine, birlikte ya�ama iradesine,
seçmenin hür iradesine yap�lm�� bir sald�r�d�r. Sald�r�da
yaralanan ki�ilere acil �ifa diliyorum. VMRO partisinin
�rkç� ve silahl� militanlar�n�n Makedonya'n�n bütünlü�ü-
nü, hukukun üstünlü�ünü, demokrasinin varl���n�,
Avrupa'n�n istikrar�n�, Türkiye'nin bölgedeki ç�karlar�n�
tehlikeye dü�ürmemesi için bir an önce uluslararas�
kurumlar�n devreye girerek VMRO'un ülkeyi terörize
etmesini durdurmas� gerekti�ini dü�ünüyorum.
VMRO'nun bu tehlikeli oyunlar�na kar�� hala onlar ile
beraber hareket edilmemesi gerekti�ini dü�ünüyorum.
Karde� olan Türk ve Arnavut partilerinin birlikte hareket
etmesini bekliyoruz. Bu konuda hem Arnavut hem de
Türk partilerine i� dü�mektedir. Makedonya ya ortak,
ak�l ile demokrasi yolunda ilerleyecek, içteki ve d��
sorunlar�n� adalet, e�itlik, özgürlük ve demokrasi ile
çözüp halk�na geli�me ve refah sunacak. Ya da Balkan
sava�� ç�karacak çat��malara sebep olacakt�r. VMRO
kendi yolsuzluklar�n� örtbas etmek ve iktidarda kalabil-
mek için çok tehlikeli oyunlar oynamaktad�r. VMRO'nun
bütün bölgeyi istikrars�zl��a sokacak bu davran��a kar��
Makedonya'n�n tüm etnik gruplar� ve demokrasi yanl�s�
partilere destek olmak gerekir. Demokrasi blo�unu olu�-
turan partilerin sa�duyu içinde hukuku i�letme çabalar�
de�erlidir. Uluslararas� kurumlar�, AB ülkelerini, ABD'yi
ve Türkiye Cumhuriyetini Meclis ço�unlu�un sesi, seçil-
mi� iradenin temsilcisi tarafa destek ve dayan��ma içinde
bulunmal�d�r. Rusya'n�n Balkanlar� istikrars�zla�t�rmak
için çal��malar� gözle görülmektedir. Türkiye’nin bu nok-
tada devreye girmesi önemlidir. Zira Rusya'n�n
Makedonya, Kosova, Karada�, S�rbistan, Bosna Hersek
ve Bulgaristan da el alt�ndan destekledi�i paramiliter
yap�lar� devreye sokup bölgeyi ate�e vermesi kaç�n�lmaz-
d�r. Bu gruplar�n yapaca�� olas� katliamlar sebebiyle,
Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlarda zarar görebilir. Ayr�ca
Balkanlara yay�lm�� bir sava� Türkiye'nin bat� ile ula��m
ve ticaretine büyük zarar verir. Körfez sava��ndan günü-
müze Türkiye etraf�ndan meydana gelen sava�lar ekono-
mimiz için büyük zararlara sebep olmu�tur. K�sa bir geç-
mi� özeti ile vurgulad���m Makedonya'daki durum ciddi
ve endi�e vericidir. Arnavutlar�n kadim topraklar�nda
di�er etnik halklar ile bar�� içinde ya�amas�n�n en büyük
teminat� dünyada en çok Arnavut'un ya�ad��� ülke olan
Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye, Makedonya’da
Arnavutlar� ve Türkleri bir araya getirerek önemli çal��-
maya imza atabilir. Makedonya da seçilen Meclis ba�ka-
n� Say�n Caferi'ye görevinde ba�ar�lar dilerim. Umar�m
en k�sa zamanda tüm etnik gruplar�n temsil edilece�i ve
ülke sorunlar�n�n bar��ç�l biçimde çözülece�i hükümet
Say�n Zaev'in ba�kanl���nda kurulur. Balkanlarda istikrar
kurmak suni s�n�rlar ile çizilen Ortado�u co�rafyas� gibi
zordur. Burada en büyük nüfusa sahip Arnavut toplumu-
nun ve topraklar�n�n bölük pörçük devletlere 100 y�l önce
payla�t�r�lm�� olmas� sorunlar�n ba� sebebidir.
Uluslararas� toplum ve bölge ülkeleri sorunlar� hakkani-
yet çerçevesinde çözemedikleri sürece istikrar ve bar��
hep pamuk ipli�ine ba�l� kalacakt�r.

MOSTAR, ENGELLER�
T�KA �LE A�IYOR
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Bosna Hersek’ten
Biga’ya yat�r�m ça�r�s�
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Trabzonspor'dan
Bulgaristan harekâtı!

RODOS
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milliler toplamda 16
altı, 5 gümüş ve 7
bronz madalya

kazandı. Yunanistan'ın Rodos
Adası'nda düzenlenen ve 28
ülkeden 755 sporcunun katıl-
dığı Avrupa Pumse Tekvando
Şampiyonası'na Türkiye
damga vurdu. 31 kadın, 30
erkek olmak üzere 61 sporcuy-
la şampiyonaya katılan
Türkiye Tekvando Pumse Milli
Takımı, 16 altın, 5 gümüş ve 7
bronz madalya kazandı.
www.haberler.com’a göre; top-
lamda 28 madalya alarak tur-
nuvada zirveye çıkan Türkiye
Tekvando Pumse Milli Takımı,
takım halinde Avrupa
Şampiyonu oldu. Türkiye
Tekvando Pumse Milli Takımı,
2015 yılında Sırbistan'da
düzenlenen Avrupa
Şampiyonası'nda da aynı başa-
rıyı yakalamıştı.

DÜNYA MARKASI

Türkiye Tekvando
Federasyonu Başkanı Doç. Dr.
Metin Şahin, takım halinde

Avrupa şampiyonu olan milli
takım kafilesini kutladı.
Başkan Şahin, "Milli sporcula-
rımız pumse branşında bir kez
daha tarih yazmayı başardı.
Başarı kelimesi ile federasyo-
numuz birbirinden ayrılmaz
iki kelime haline geldi.
Rodos'ta kürsünün zirvesine
çıkan takım buraya son
Avrupa şampiyonu ve Dünya
ikincisi apoletiyle gelmişti.
Burada başarımızı tekrarlar-
ken madalya sayımızı arttır-
mayı başardık. Tekvando'da
bir dünya markasıyız. Biz,
artık başarılarımızı bir kademe
nasıl ileri götüreceğimizin
çalışmalarını yapıyoruz. Türk
tekvandosu her kademede
ülkesini en iyi şekilde temsil
etmek için çalışmaktadır.
Bundan sonra da elde edeceği-
miz başarılarla ülkemizi
gururlandırmaya devam ede-
ceğiz. Bu başarıda emeği
geçen herkesi kutluyor, bizlere
her türlü imkânın verilmesine
ön ayak olan başta
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve
Spor Bakanımız Akif Çağatay
Kılıç'a ve tüm bakanlık yetkili-
lerimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir’in güzide kulüple-
rinden Altay ikinci lige
yükseldi. Antalya’da

Kocaelispor ile finalde kar-
şılaşan Altay rakibini pen-
altı atışları sonucu geçerek
2. Lig’e merhaba dedi. Türk
siyasetinin son 70 yılının en
önemli iki figürü merhum
Adnan Menderes ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
gençliğinde birçok yaşıtı
gibi uzun yıllar ‘top peşin-
de koşturmuştu’. Pek bilin-
mez ama Menderes
Karşıyaka’da forvet,
Altay’da kaleci olarak görev

yapmıştı. Bu vesileyle
Başbakan Adnan
Menderes'i rahmetle anıyo-
ruz. Erdoğan ise kaptanlığı-
nı da üstlendiği İETT ile
İstanbul 1. Amatör Lig şam-
piyonluğu yaşamıştı.  TFF
2.Lige yükselen
İzmir'imizin nostaljisi
Büyük Altay'ı Balkan
Günlüğü Gazetesi olarak
tebrik ediyoruz. 

Türkiye Tekvando Pumse Milli
Tak�m�, Yunanistan'�n Rodos

Adas�'nda düzenlenen Avrupa
Tekvando Pumse �ampiyonas�'nda
27 ülkeyi geride b�rakarak tak�m
halinde Avrupa �ampiyonu oldu

Tekvandocular Rodos’tan
28 madalya ile döndü

RAZGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bordo-mavili yönetim transfer çalış-
malarını dört koldan sürdürüyor.
Geçen hafta Rusya'ya çıkarma yapan

Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet
Çubukçu ve teknik direktör Ersun
Yanal'dan oluşan transfer komitesinin yeni
hedefi de belli oldu. ww.haberler.com’a
göre: Rusya'da CSKA Moskova'da forma
giyen 30 yaşındaki Sırp orta saha Zoran
Tosic, 29 yaşındaki İsrailli Bibras Natcho
ve Spartak Moskova'dan 29 yaşındaki
Bulgar oyuncu İvelin Popov ve stoper
Serdar Taşçı için girişim yapan bordo-
mavili kurmayların önümüzdeki günlerde
Bulgaristan'a gideceği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre Bulgaristan'ın
Ludogorets Razgrad takımında forma
giyen forvetler Claudiu Keseru ile
Jonathan Cafu'yla ilgilenen Karadeniz
ekibi bu oyuncular için fiyat yoklaması
yapacak. Bu sezon Ludogorets takımında
41 maçta 26 gol atan Romanyalı forvet
Keseru ile 40 maçta 14 gol, 9 asistlik per-
formans sergileyen sağ kanat 25 yaşındaki
Cafu için yönetimin, resmi olarak girişim-
lerde bulunması da bekleniyor.

İMKÂNLAR ZORLANACAK

Esas mevkisi sağ açık olan ancak sol kanat
ve forvet hattında da görev yapabilen
Cafu, Bulgaristan Ligi'nin de en değerli
oyuncuları arasında. Trabzon'un bu futbol-
cunun transferini gerçekleştirmek için
Balkanlar'daki bazı işadamlarını devreye
soktuğu ve tüm imkanlarını seferber ede-
ceği öğrenildi. Claudiu Keseru ve Jonathan
Cafu'nun sözleşmeleri 2018'de sona eriyor.
İki oyuncu devre arasında da gündeme
gelmişti.
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